
 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

 
 
 
 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017                            Richard Schwarz  



 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 
 

FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 
 

Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management 
 

Vedlejší specializace: Oceňování podniku a jeho majetku 
 
 

 
 
 
 

Odhad tržní hodnoty společnosti JIZERSKÉ 
PEKÁRNY spol. s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor diplomové práce: Bc. Richard Schwarz 
Vedoucí diplomové práce: Ing. Lucie Jahodová Ph.D. 
Rok obhajoby: 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení: 

Prohlašuji, že diplomovou práci na téma „Odhad tržní hodnoty společnosti 
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o.“ jsem vypracoval samostatně a veškerou 
použitou literaturu a další prameny jsem řádně označil a uvedl v přiloženém 
seznamu použité literatury. 

 

 

V Praze dne 30. dubna 2016     Bc. Richard Schwarz 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování: 
 
Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří mi pomohli v podobě konzultací 
při vypracování diplomové práce. Děkuji vedoucí diplomové práce Ing. Lucii 
Jahodové Ph.D. za přátelský přístup a cenné rady ke zlepšení mé diplomové 
práce. Také bych rád poděkoval Františkovi Kuberkovi za informace o 
oceňované společnosti a za uvedení do problematiky trhu s pečivem u nás i v 
zahraničí. Dále bych také chtěl poděkovat Ing. Ivanu Šnajdrovi, který mi poskytl 
účetní závěrky Pekařství Šumava Holding, s.r.o. a jiné materiály pro lepší 
srovnání konkurentů ve strategické a finanční analýze.  
 
 



 

ABSTRAKT 

 
Diplomová práce se věnuje odhadu tržní hodnoty společnosti, která dlouhodobě 
působí na trhu s pečivem. Cílem této diplomové práce je odhad tržní hodnoty 
podniku JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o., který by odrážel reálnou situaci na 
pekařském trhu. Závěrem diplomové práce by mělo být rozpětí hodnot a 
zdůvodnění.  
 
Diplomová práce je rozdělena na finanční analýzu, strategickou analýzu, dále na 
generátory hodnot, finanční plán a závěrečné ocenění. První část práce se zabývá 
analýzou samotného podniku a vybraných konkurentů. Finanční analýza se snaží 
zdůvodnit výše změn hodnot včetně srovnání s konkurencí a zpracováním testu 
tvorby hodnoty. V rámci strategické analýzy zkoumá vnitřní a vnější potenciál 
oceňovaného podniku. U vnitřního potenciálu jde zejména o porovnání s 
konkurencí, u vnějšího je kladen důraz na popsání pozice oceňované společnosti 
v rámci trhu České republiky. Finanční plán vychází z analýzy a prognózy 
generátorů hodnoty. Při výsledném ocenění je použita standartní výnosová 
metoda a ve zjednodušené verzi metoda účetních hodnot.  
 
Klíčová slova 
pekárenský průmysl, finanční analýza, generátory hodnoty, diskontní míra, 
metoda diskontovaných peněžních toků. 
 
 
ABSTRACT 
 
This diploma thesis deals with the estimation of the market value of the 
company, which has long been active in the bakery market. The aim of this 
diploma thesis is to find the market value of JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. S.r.o., 
which would reflect the real situation on the bakery market. The conclusion of 
the thesis should be a range of values and justification. 
 
 
The diploma thesis is divided into financial analysis, strategic analysis, value 
generators, financial plan and final evaluation. The first part of the thesis deals 
with the analysis of the valued company and selected competitors. Financial 
analysis attempts to justify the amount and changes of values, including 
comparison with competitors and the value creation test. The strategic analysis 
focuses on the internal and external potential of the valued business. In terms of 
internal potential, especially in comparison with competitors, the external 
potential emphasizes the description of the position of the valued company in 
the Czech Republic market. The financial plan is based on the analysis and 
prognosis of the value generators. The final valuation method uses standard yield 
valuation methods and, in a simplified version, valuating in accounting value.
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1 Úvod	
 
Ocenění konkrétního podniku JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o. jsem si vybral, 
protože mě velice zaujala celá vedlejší specializace, která se oceňování věnuje. 
Chtěl jsem mít praktickou diplomovou práci, ve které bych mohl vyzkoušet 
znalosti načerpané z této specializace. Tyto znalosti bych chtěl dále rozvíjet ve 
svém profesním životě.  
 
V současné době je na domácím pekárenském trhu nadbytek pekárenské 
kapacity, který vyústil v těsný konkurenčí boj a nucenou likvidaci některých 
pekáren. Přesto se potenciál tohoto trhu zdá být velký. Současné ceny pečiva 
v České republice jsou jedny z nejnižších v Evropské unii.1 Současná spotřeba 
spíše stagnuje. Z těchto důvodů je zajímavé a náročné najít právě hodnotu větší 
pekárny.  
 
Cílem diplomové práce je odhad tržní hodnoty podniku JIZERSKÉ PEKÁRNY 
spol. s.r.o., který by odrážel reálnou situaci na pekařském trhu. Pro co 
nejpřesnější odhad hodnoty je zapotřebí důkladné seznámení s pekárenským 
trhem a jeho trendy. Dále je zapotřebí seznámení s oceňovaným podnikem, jeho 
core businessem a vybrání vhodných konkurentů pro poměření dosavadní 
výkonnosti ve finanční analýze.  
 
Při zpracování strategické analýzy je nutné zhodnotit vnější potenciál trhu, na 
kterém oceňovaný podnik působí a snažit se najít věrohodnou prognózu tohoto 
trhu. Důležitým bodem je také analýza vnitřního potenciálu oceňovaného 
podniku s důrazem na konkurenceschopnost a predikci změn tržních podílů. 
Díky důkladné analýze můžeme stanovit závěry ohledně konkurenceschopnosti 
a predikovat generátory hodnoty.  
 
Po sestavení predikce generátorů hodnot bude sestaven finanční plán pro 
následující roky. Ve finančním plánu se klade důraz na vyloučení provozně 
nepotřebných aktiv a sestavení provozně nutného investovaného kapitálu v 
příštích letech. Následně je možné přistoupit k ocenění podniku vybranými 
metodami. Závěrem jsou shrnuta důležitá fakta z celého ocenění.  
 
 
 

                                                
 
1 Eurostat - ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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2 Účel, předmět a datum ocenění 
 
Účelem ocenění je odhad tržní hodnoty podniku JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. 
s.r.o. k datu ocenění 1.1.2016. Tržní hodnotu je možné definovat následujícím 
způsobem: „Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek 
směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při 
transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, 
ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.”2 
 
Předmětem ocenění je společnost JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o., IČ: 
48267201, se sídlem Generála Svobody 374/9a, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 
460 01 Liberec, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 
4304. 
 
Ocenění bude zpracováno na základě veřejně dostupných dat a konzultací se 
zaměstnanci a majiteli (jedná se především o výroční zprávy, účetní výkazy, 
internetové zdroje a databáze). 

                                                
 
2 Mařík, M. a kol: Metody oceňování podniku. Proces ocenění - základní metody 
a postupy. Praha, Ekopress 2011, s. 22  
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3 Základní informace o oceňovaném podniku 
3.1 Identifikační údaje 
Název:   JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o. 
Sídlo:   Generála Svobody 374/9a, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 46001 
Telefon:  485 253 822 
E-mail:  liberec@jipek.cz 
IČ:   48267201 
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4304  
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Vznik:   1.3.1993 
Základní kapitál: 2 200 000 Kč 
OKEČ:  15810 Výroba pekárenských výrobků 
CZ – NACE:   10.71 Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě 
trvanlivých 
 
3.2 Předmět podnikání 
Hlavním předmětem podnikání společnosti je: 
 

- Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 
- Destilace, rektifikace a míchání lihovin 
- Výstavba bytových a nebytových budov 
- Maloobchod v nespecializovaných prodejnách 
- Silniční nákladní doprava 
- Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních 
- Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 
- Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním 
- Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur 
- Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro 

domácnost 

3.3 Struktura společníků a majetkové účasti 
Za společnost jedná pouze jeden jednatel. Společnost má jednoho prokuristu a 
pět společníků, kteří svůj vklad již splatili v plné výši. Společnost je akcionářem 
MILLBA-CZECH, a.s. Součástí společnosti jsou Jizerské pekárny Stores s.r.o., 
které JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o. zakoupili v roce 2013. 
 
 
 
3.4 Orgány a obchodní vedení 
 
Statutární orgán František Kuberka, jednatel společnosti 
Společníci  Ing. Miroslav Kocourek, 22,5% obchodní podíl 
   Václav Pavel, 22,5% obchodní podíl 
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   JUDr. Jiří Uhlíř, 22,5% obchodní podíl 
    František Kuberka, 22,5% obchodní podíl 
     Ivana Holasová, 10% obchodní podíl  
Prokurista  JUDr. Jiří Uhlíř 
 
3.5 Charakteristika podniku 
 
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o., je společnost, která působí na českém trhu 
již více než 20 let. V současné době se pekárny pyšní statusem největšího 
českého výrobce bezlepkových výrobků. Společnost byla založena jako s.r.o. v 
roce 1993. Jizerská pekárna byla koupena v privatizaci vyčleněním ze 
Severočeských pekáren a byla založena bývalými zaměstnanci pekáren. 
 
Současná struktura oceňovaného podniku byla měněna a formována v 
posledních 5ti letech. V roce 2010 došlo k odštěpení hotelu Atrium, který v 
současné době pronajímají. Vlastní kapitál pekáren tak poklesl o 20 milionů 
korun. Součástí oceňované společnosti byla dceřiná firma TOPOS a.s., 
zabývající se konstrukčními pracemi, výrobou strojů a zámečnictví. Akcie této 
společnosti byly prodány za 20 milionů korun v roce 2015. V roce 2013 koupily 
Jizerské pekárny od Michelských pekáren a.s. společnost Michelské pekárny 
Stores s.r.o., kterou přejmenovali na Jizerské pekárny Stores s.r.o. Podobný 
název musel být zachován, aby si mohla společnost ponechat současná lukrativní 
místa vlastních prodejen pečiva v Praze. V roce 2015 došlo k odštěpení 
společnosti Jipek s.r.o. od oceňované společnosti. Jednalo se o snížení aktiv 
oceňovaného podniku o 50 milionů. Do Jipek s.r.o. přešel veškerý neprovozní 
majetek, včetně finančního majetku sloužícímu ke zhodnocení. Oceňovaná 
společnost tak v současné době drží pouze akcie MILLBA-CZECH, a.s. v 
nominální hodnotě 336 tis. Kč ve formě listinných akcií, a to pouze z provozních 
důvodů. Společnost tak chtěla oddělit jiné aktivity od hlavního provozu podniku 
a být připravena pro případného zájemce ke koupi pekárny. 
 
 Z tohoto důvodu se bude ocenění zaměřovat pouze na Jizerské pekárny spol. 
s.r.o. a Jizerské pekárny stores s.r.o., v dalších částech práce dohromady 
pojmenované jako Jizerké pekárny nebo oceňovaný podnik, jakožto core 
business společnosti. 
 
Pekárna se soustřeďuje na průmyslové zásobování řetězců většími dodávkami.  
Řetězce jsou stále hlavními odběrateli. Společnost také vlastní přes 35 vlastních 
odběrných míst v podobě prodejen v severních a středních Čechách a v Praze. 
Pekárna zaměstnává přes 350 zaměstnanců. Veškerá výroba se odehrává v 
moderním průmyslovém komplexu v České Lípě. Díky strojně technologickému 
vybavení a specializované výrobní technologii pekárna umožnuje výrobu 
rozsáhlého sortimentu jak pekařských, tak cukrářských výrobků. Pekárna je také 
oceněna mnoha certifikáty kvality.  
 
Sídlo vedení společnosti je v Liberci. Vedení firmy je úzké a skládá se pouze ze 
společníků, 2 ekonomů, účetní a sekretářky. Roční obrat společnosti je přes čtvrt 
miliardy korun. Maloobchodní prodejny pekařství jsou moderně vybaveny a 
mají vlastní pečící plochu. Nyní jich je více než 45 a každoročně přibývají nové. 
V posledních letech společnost rozšířila síť svých prodejen v Praze o dalších 6 
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a také se má jejich počet nadále zvyšovat. Jizerské pekárny jsou součástí 
obchodního seskupení Milba Czech a.s., kvůli zajištění potřeb a jednotné 
obchodní politice vůči obchodním řetězcům. 
 
Hlavní činností společnosti je výroba a prodej široké škály vlastních výrobků. 
Mezi hlavní zařadíme chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, cukrářské výrobky, 
knedlíky a bezlepkové výrobky. Společnost distribuuje své výrobky převážně do 
obchodních řetězců a také do svých prodejen Harmonie, kde inkasuje denní tržby 
z prodeje zboží. Lépe nám tržby společnosti ukáže následující tabulka:  
 
Tabulka 1 Zdroj tržeb společnosti Jizerské pekárny spol. s.r.o.  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Pekárenská činnost, 
aktivace 69,9% 70,9% 70,5% 70,3% 68,3% 64,9% 

Maloobchodní činnost 25,2% 26,8% 27,4% 27,4% 29,4% 28,4% 
Tžby z prodeje služeb 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 
Tžby z prodeje HIM 2,9% 0,5% 1,1% 0,2% 0,3% 0,2% 
Třžby z prodeje  
materiálu 0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 

Tržby z prodeje  
cenných p.      5,0% 

Zdroj: vlastní činnost na základě účetních závěrek 
 
Z tabulky jasně vyčteme že společnost má největší tržby hlavně z výroby 
vlastních výrobků. Procento tržeb z výroby se pohybovalo kolem 70%. V roce 
2015 došlo k prodeji cenných papírů společnosti TOPOS a.s. v hodnotě 20 
milionů a proto je procento tržeb za ostatní činnosti v poměru nižší. Službami se 
myslí poskytování cateringu.  
 
Hlavní pekárenskou činnost, její rozdělení a vývoj nalezneme v následující 
tabulce: 
 
Tabulka 2 Vývoj výroby podle tun v procentech 

Tuny v % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Chléb 41,8% 41,8% 42,2% 39,9% 39,4% 39,5% 
Běžné pečivo 40,9% 38,2% 39,4% 40,9% 38,2% 39,7% 
Jemné pečivo 12,1% 12,8% 10,8% 11,0% 12,8% 10,3% 
Cukrařina 1,9% 2,3% 2,3% 2,7% 3,0% 3,0% 
Knedlíky 1,1% 1,4% 1,2% 0,9% 1,0% 1,0% 
Lahůdky 0,0% 0,2% 0,8% 1,1% 1,5% 1,5% 
Bezlepkové výrobky 2,2% 3,2% 3,3% 3,4% 4,2% 5,0% 
Bio výrobky  
- ukončeny 2011 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Zdroj: informace z managementu oceňované společnosti 
 
Z tabulky je zřejmé, že největší podíl na výrobě má chléb a běžné pečivo.  
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4 Finanční analýza 

 
Jak již bylo zmíněno v charakteristice společnosti, finanční analýza, strategická 
analýza a další postupy ocenění budou zahrnovat společnosti JIZERSKÉ 
PEKÁRNY, spol. s.r.o. a Jizerské pekárny Stores s.r.o. Finanční analýza 
společnosti je provedena pro období od 1.1.2011 do 31.12.2015, dle účetních 
výkazů z výročních zpráv společnosti. Finanční výkazy za sledované období 
jsou v platném znění k nahlédnutí v příloze této diplomové práce.  
 
První část finanční analýzy je věnována důležitým částem účetní politiky 
společnosti a představení vybrané konkurence. Dále následuje analýza 
základních účetních výkazů po kterých následuje analýza a vývoj důležitých 
nákladů. Na ně navazuje vyhodnocení poměrových ukazatelů v porovnání s 
vybranou konkurencí. Na závěr je zpracováno souhrnné zhodnocení dosažených 
poznatků. 
 
 
4.1 Úplnost a správnost vstupních údajů 
Oceňovatel se při ocenění spoléhá na závěry auditora ohledně míry průkaznosti 
a úplnosti čísel v účetních výkazech. Z auditovaných ročních účetních závěrek 
společnosti se dočteme, že účetní závěrka společnosti podává věrný a poctivý 
obraz aktiv a pasiv i nákladů a výnosů a výsledků hospodaření v souladu s 
českými účetními předpisy. Audit prováděla ZH Bohemia spol. s.r.o., která má 
více než 20 letou tradici. Pro účely ocenění budou některá účetní data upravena 
na ekonomicky reálná.  
 
4.2 Analýza účetní politiky 
 
Účetní závěrky byly sestaveny podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů. 
Ve sledovaném období nedošlo k žádným významným změnám v účetních 
postupech a metodách. 
 
Přehled účetních metod je zahrnut v příloze č. 1.  Stručný přehled účetních metod 
mající dopad na ocenění podniku je následující:  
 

• Účetní opravné položky k nedobytným pohledávkám po splatnosti nad 
180 dní jsou každý rok vytvořeny ve výši 100%. 

• Náklady na výzkum a vývoj se neevidují. 

• Společnost nepořizuje majetek formou finančního ani operativního 
leasingu. Finanční leasingy na 2 vozy a vybavení prodejny byly 
doplaceny v roce 2011. Od té doby si společnost na finanční leasing 
majetek nepořídila.  
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• Společnost nemá žádné významné potenciální závazky k datu ocenění, 
na které nebyla vytvořena rezerva. 

• Firma nemá žádné dlouhodobé ani krátkodobé bankovní úvěry. Má 
pouze 3 dlouhodobé nebankovní úvěry na pořízení nákladních 
rozvážkových automobilů v celkové výši 545 tis. Kč.   
 

4.2.1 Identifikace hlavních konkurentů 

Pro praktické porovnání u finanční analýzy jsem se rozhodl zařadit přehled 
vybraných konkurentů Jizerských pekáren již před porovnání poměrových 
ukazatelů. Všichni vybraní konkurenti vyrábí a dodávají z větší části své 
produkce chléb a pšeničné bílé pečivo. Tyto produkty jsou dlouhodobě 
sledovány Českým statistickým úřadem a tvoří velkou část tržeb v pekařském 
businessu a zároveň nám umožňují přesné srovnání i vymezení relevantního 
trhu. Z hlediska konkurence nebude detailněji zmíněna možná konkurence 
ostatních pekařských odvětví, jako jsou cukrařina, výroba lahůdek apod.  
 
Mezi hlavní konkurenty oceňovaného podniku jsem zařadil tyto společnosti:  
 
Pekařství Šumava Holding s.r.o.  
 
Toto pekařství jsem vybral mezi konkurenty, protože je hlavním konkurentem 
Jizerských pekáren z důvodu stejné lokalizace většiny prodejen po severních 
čechách. Vzniklo založením Pekárny Šumava a.s., jakožto jednotky sloužící 
k výrobě všech výrobků, a Pekařství Šumava Group a.s., jakožto prodejní 
skupiny, která kupuje a do svých poboček výhradně výrobky Pekárny Šumava 
a.s. a to za zvýhodněné ceny díky velkému objemu odběrů. Obě zmíněné a 
spolupracující společnosti vznikly 1.2.2008. Šumava Holding s.r.o. je matkou 
obou těchto dceřiných společností.  
 
Pekařství Šumava je charakteristické tím, že celou svou produkci dodává do 
vlastních poboček. Jeho konkurenční výhodou je tedy to, že jeho produkce není 
závislá na obchodních řetězcích. Oproti Jizerským pekárnám se jedná o zprvu 
menší společnost, která nemá dlouhodobou tradici, ale dokázala se během krátké 
doby vyrovnat svým konkurentům a velikostně Jizerským pekárnám. Společnost 
zaznamenala poměrně rychlý růst a v letech 2014 a 2015 se vyrovnala Jizerským 
pekárnám v tržbách i velikostí majetku.  
 
Pekárny jsou známé svým chuťově dobrým rohlíkem Šumava a Šumavskými 
koláči. 
 
United Bakeries a.s. 
 
Tento konkurent byl vybrán pro jeho velikost a vyhlášenou tradici. Zároveň 
působí na stejném relevantním trhu, který je blíže popsán ve strategické analýze.  
Pekárny jsou rodinným podnikem, který vznikl privatizací pekáren Delta bratry 
Paříkovými v roce 1991 a následnou fúzí s pekárnami Odkolek s právní účinností 
3.11.2009. 
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Společnost má v současné chvíli 1400 zaměstnanců a její aktiva mají zhruba 15 
násobnou účetní hodnotu Jizerských pekáren. V současné době je s pekárnami 
Penam a.s. jedinou společností, která má alespoň částečný vliv na vyjednávání 
cen s obchodními řetězci. Existuje riziko, že by United Bakeries dlouhodobě 
nabízeli ceny nižší v porovnání s ostatními pekárnami díky vyšším úsporům 
z rozsahu a snažili se tak zlikvidovat své konkurenty.  
 
United Bakeries v současné době prodávají své výrobky pod značkami Fr. 
Odkolek, Delta, Toast tip a Cerea.  Delta pekárny jsou původně Moravskými 
pekárnami s dlouholetou historií. Společnost Odkolek založena Františkem 
Serafínem Odkolkem má také svou tradici a to již z roku 1850. Společnost po 
svém rozšíření otevřela již v roce 1865 první pražské prodejny.   
 
Velkou konkurenční výhodou je velikost pekáren, které díky tomu mají velký 
sortiment různého pečiva oproti ostatním konkurentům. Například chlebů vyrábí 
na 2 desítky druhů. Společnost vlastní 13 výroben po celé republice.  
 
Díky své velikosti byly pekárny lákavé pro koupi různými investory. V roce 
2012 se o to pokusila firma Penam. Tato transakce byla schválena českým 
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, avšak slovenským Protimonopolným 
úradem již nebyla. Vznikl by tak jeden z největších gigantů ve střední Evropě. 
Nakonec 2/3 společnosti s právem dalšího odkupu koupila lucemburská rodinná 
firma Moulins de Kleinbettingen.  
 
Penam a.s. 
 
Pekárna Penam byla vybrána pro svoji konkurenceschopnost jako jedna z 
největších pekáren působících po celé České republice, ale také na stejném 
relevantním trhu. Zároveň se jedná o konkurenta, který je součástí většího 
holdingového uskupení a který tak čerpá různé výhody, například nižší náklady 
na výrobu produkce. Společnost Penam a.s. sídlí v Brně a patří k předním 
pekárenským a mlynárenským výrobcům ve střední Evropě. V jejím sortimentu 
najdeme pekárenské a mlýnské produkty.  Společnost vlastní 12 výrobních 
jednotek, 4 mlýny a surovinový základ v podobě obilí. Tím velice šetří na 
úsporách z rozsahu a to je jí největší konkurenční výhodou. Společnost Penam 
a.s. tlačí svou činností na jiné pekárny udržovat ceny na nízké úrovni, což pro 
jiné pekárny, které nevlastní mlýny a obilí, je velice rizikový faktor a těžká 
situace obstát v této konkurenci. Společnost Penam a.s. zásobuje většinu 
nadnárodních řetězců.  

Historie jednoho z předních tuzemských producentů pečiva se začala psát v roce 
1999, kdy se dvanáct mlýnských a pekárenských společností sloučilo pod 
hlavičkou firmy TERO Rosice, s.r.o. Ke dni 1.1.2000 byla společnost 
rozhodnutím valné hromady přejmenována na PENAM, spol. s r.o., a zařadila 
se tím mezi největší domácí výrobce pekařských, mlýnských, těstárenských 
a cukrářských produktů. V září 2004 se stal vlastníkem PENAMU AGROFERT 
HOLDING, a.s. V srpnu roku 2005 změnila společnost PENAM právní formu, 
ze společnosti s ručením omezeným se stala akciová společnost. AGROFERT 
HOLDING, a.s. je jediným vlastníkem společnosti PENAM, a.s. 
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Spojením tradičních moravských a českých výrobců vznikla silná 
a konkurenceschopná společnost. Mezi hlavní záměry společnosti PENAM patří 
zejména uspokojování vzrůstajících nároků a potřeb stávajících i potenciálních 
klientů. 

V bohaté kolekci více než 1000 produktů najdeme vedle běžných pekařských 
výrobků (slané, sladké, cereální, trvanlivé a bezlepkové pečivo) také širokou 
škálu mouk a mlýnských produktů. Díky plošnému rozmístění provozoven na 
území Moravy a Čech zabezpečuje PENAM pro své obchodní partnery kvalitní 
servis a pro konečné zákazníky rychlou dodávku čerstvého pečiva přímo na 
pulty jednotlivých prodejen. V kategorii mlýnských výrobků zajišťuje 
společnost PENAM plošnou distribuci v rámci celé České republiky. V současné 
době společnost PENAM, a.s. pokračuje v investicích do výroby i lidských 
zdrojů. 

Pekárna Tanvald  

 V roce 1991 vznikla společnost pod vedením nového majitele Jaroslava 
Schneidera, který zachoval původní výrobu a postupem času ji rozšířil. V dnešní 
době pekárna peče 18 druhů chleba a téměř 80 druhů běžného a jemného pečiva. 
Společnost byla také několikrát oceněná v celostátních soutěžích a na regionální 
úrovni získala ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství v 
roce 2013. Pekárna je držitelem certifikace systému řízení bezpečnosti potravin 
ISO 22000. 

Denně zásobuje přes 350 prodejen a stravovacích zařízení. Výrobky jsou 
distribuovány do různých obchodech Libereckého a Středočeského kraje, síti 
prodejen ALBERT, BILLA, PENNY, COOP, TESCO a dalších a proto byla tato 
pekárna vybrána do porovnání s hodnocenou společností JIZERSKÉ 
PEKÁRNY spol. s.r.o. 

K dostání jsou výrobky též v mnoha místech na území Prahy v několika 
prodejnách řetězců ALBERT, BILLA a TESCO. Pekárna Tanvald nezveřejnila 
svoji závěrku za rok 2015 a nebylo možné ji sehnat ani po kontaktování 
společnosti.  

4.3 Analýza účetních výkazů 
 Tabulky jsou souhrnné pro JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o. se společností 
Jizerské pekárny Stores s.r.o., který se zabývá odbytem v Praze.  
 
4.3.1 Analýza rozvahy 

 
Tabulka 3 Rozvaha – zkrácená (tis. Kč) 

K datu 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 

AKTIVA CELKEM 223 939    216 669    219 572    200 750    188 211    124 324    

Dlouhodobý majetek 138 132    129 308    140 761    128 204    115 521    69 867    

Dloudobý nehmotný majetek 312    364    361    369    333    472    

Dlouhodobý hmotný majetek 110 319    106 453    108 958    106 254    101 044    64 642    
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Dlouhodobý finanční majetek 27 501    22 491    31 442    21 581    14 144    4 753    

Oběžná aktiva 82 068    83 798    76 528    70 798    70 198    52 587    

Zásoby mat. výrobků a zboží 11 122    11 582    12 112    12 579    11 270    10 485    

Dlouhodobé pohledávky 10    10    38    95    95    38    

Krátkodobé pohledávky 44 571    46 275    52 512    38 481    37 202    26 120    

Krátkodobý finanční majetek 26 365    25 931    11 866    19 643    21 631    15 944    

Časové rozlišení aktivní 3 739    3 563    2 283    1 748    2 492    1 690    

PASIVA CELKEM 223 939    216 669    219 572    200 750    188 211    124 324    

Vlastní kapitál 185 774    183 214    186 227    159 628    147 721    96 011    

Cizí zdroje 37 992    33 326    33 194    40 910    40 381    28 253    

Rezervy 0    0    0    0    5    0    

Dlouhodobé závazky 4 649    3 526    2 826    2 343    3 266    1 123    

Krátkodobé závazky 33 343    29 800    30 368    38 567    37 110    27 130    

Dlouhodobé bankovní úvěry 0    0    0    0    0    0    

Krátkodobé bankovní úvěry 0    0    0    0    0    0    

Časové rozlišení pasivní 173    129    151    212    109    60    

Zdroj: vlastní tvorba podle výročních zpráv JIZERSKÝCH PEKÁREN spol. 
s.r.o. 
 
Tabulky obsahující horizontální analýzu rozvahy najdeme k dispozici v příloze. 
Již roce 2010 byl od Jizerských pekáren s.r.o. rozdělen odštěpením Hotel Atrium 
Lbc s.r.o. a tím byl snížen vlastní kapitál o 20 998 tis. Kč. Bilanční suma 
vykazovala kolísavou klesající tendenci až do 31.12.2015. V roce 2015 je velký 
pokles zapříčiněn právě rozdělením společnosti JIPEK. Přesto i kdybysme vzali 
v úvahu právě zmíněný JIPEK, tak mezi účetními závěrkami od 31.12.2010 až 
31.12.2015 klesla o téměř 22%. 
 
 
Tabulka 4 Vertikální analýza společnosti  

K datu 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 

AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 61,7% 59,7% 64,1% 63,8% 61,1% 55,6% 
Dloudobý nehmotný 
 majetek 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 

Dlouhodobý hmotný 
 majetek 49,3% 49,1% 49,6% 52,6% 53,3% 51,2% 

Dloiuhodobý finanční 
majetek 12,3% 10,4% 14,3% 11,0% 7,7% 4,0% 

Oběžná aktiva 36,6% 38,7% 34,9% 35,3% 37,6% 42,9% 
Zásoby mat. výrobků  
a zboží 5,0% 5,3% 5,5% 6,2% 6,0% 8,5% 

Dlouhodobé pohledávky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

Krátkodobé pohledávky 19,9% 21,4% 23,9% 19,3% 20,0% 21,4% 

Krátkodobý finanční majetek 11,8% 12,0% 5,4% 9,8% 11,6% 12,9% 

Čsové rozlišení aktivní 1,7% 1,6% 1,0% 0,9% 1,3% 1,3% 

PASIVA CELKEM 100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 
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Vlastní kapitál 83,0% 84,6% 84,8% 81,9% 80,9% 78,4% 

Cizí zdroje 17,0% 15,4% 15,1% 18,0% 19,0% 21,6% 

Rezervy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dlouhodobé závazky 2,1% 1,6% 1,3% 1,2% 1,8% 0,9% 

Krátkodobé závazky 14,9% 13,8% 13,8% 16,8% 17,2% 20,7% 
Dlouhodobé  
bankovní úvěry 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Krátkodobé  
bankovní úvěry 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Čsové rozlišení pasivní 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Zdroj: vlastní tvorba podle výročních zpráv JIZERSKÝCH PEKÁREN spol. 
s.r.o.. 
 
Nejvýznaměji poklesl dlouhodobý hmotný majetek, který je dominantní složkou 
aktiv a na konci sledovaného období byl již jen 55,6% aktiv. Významně poklesl 
také dlouhodobý finanční majetek. Finanční majetek klesal z důvodu 
postupného odprodeje cenných papírů společnosti a nebo poklesu jeho hodnoty.  
 
Nejvýraznějšími změnami ve finančním majetku je zmíněné prodání 4ks akcií 
společnosti TOPOS a.s., jež firma držela delší dobu za účelem zhodnocení a 
která po sledované vykazovala kladné výsledky hospodaření. Prodejní cena byla 
stanovena na 20 milionech korun. Dále zrušení společnosti TAKANO s.r.o., 
kterou Jizerské pekárny vlastnili se 100% podílem a která 1.1.2011 vstoupila do 
likvidace. Jedním z důvodů byly špatné výsledky hospodaření. Finanční majetek 
měl podíl přes 10% na bilanční sumě, který po prodejích a odštěpení v roce 2015 
klesl na 4%.  
 
Současně ve firmě došlo k nárůstu nehmotného majetku na 151,3% díky 
rozvíjení softwaru a nových technologií. Přesto je nehmotný majetek stále 
zanedbatelnou částí 0,4% z aktiv. Podíl dlouhodobého majetku na bilanční sumě 
se pohyboval okolo 60%, což je ve srovnání s vybranými konkurenčními 
pekárnami průměrný podíl.  
 
Oběžná aktiva jsou znázorněna v následujícím grafu: 
 
Graf 1 Vývoj oběžných aktiv Jizerských pekáren 
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Zdroj: vlastní tvorba podle výročních zpráv JIZERSKÝCH PEKÁREN spol. 
s.r.o. 
 
Oběžná aktiva se sice snížila na 60% své hodnoty, ale jejich podíl na aktivech se 
zvýšil, viz. vertikální analýza. Snížení oběžných aktiv je dlouhodobý trend u 
většiny konkurence. Důvod je pokles krátkodobých pohledávek. Jedná se hlavně 
o vylepšení podmínek s obchodními řetězci, které platí pravidelně do 30 ti dnů. 
 
Firma již nemusí vyvíjet větší tlak na dobývání svých pohledávek. Také byl 
zaznamenán pokles krátkodobého finančního majetku. Ten byl tvořen peněžními 
prostředky v pokladně a na účtech v bankách. Firma se snaží řídit své cashflow 
převážně z denních tržeb vlastních prodejen.3 Zásoby klesly na 91,9% své 
hodnoty. Může za to fakt, že pekárna vyrábí skoro stejné množství výroby, ale 
za vyšší realizační ceny. 
 
Graf 2 Vývoj vlastního a cizího kapitálu 

                                                
 
3 Informace od jednoho z majitelů oceňované společnosti. 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

140% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Oběžná	aktiva Zásoby	mat.	výrobků	a	zboží

Krátkodobé	pohledávky Krátkodobý	finanční	majetek



 
 

13 

 
Zdroj: vlastní tvorba podle výročních zpráv JIZERSKÝCH PEKÁREN spol. 
s.r.o. 
 
Pasiva kopírují tendenci aktiv.  Suma vlastního kapitálu se ve sledovaném 
období snížila na 50,4% a suma cizího kapitálu se snížila na 68,1% ze své 
hodnoty. Firma splatila větší část nebankovních úvěrů na vozový park a snížila 
jejich zůstatek na 24,2%. Vlastní kapitál je v účetních hodnotách zastoupen 
v poměru 78,4% k cizímu kapitálu 21,6%. U pekáren je tento poměr zadlužení 
spíše nadprůměrný. Tím i riziko pro vlastníky ze zadlužení není velké. Pokles 
vlastního kapitálu byl zapříčiněn problémy se ziskovostí v posledních letech: 
 
Graf 3  Vývoj nerozeděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let 

 
Zdroj: vlastní tvorba podle výročních zpráv JIZERSKÝCH PEKÁREN spol. 
s.r.o. 
 
Ztráty byly kryté z nahromaděného nerozděleného výsledku hospodaření 
z minulých let, který je významný. Přesto poklesl ze 184 000 tis. na 154 000 tis. 
Kč. do roku 2014 a jeho část byla oddělena do společnosti JIPEK. Proto firmě 
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zůstalo nyní 76 800 tis. Kč, které jsou však stále velkou rezervou. Nahromaděný 
výsledek hospodaření je také jedním z důvodů, proč si firma nevytváří žádné 
rezervy.  
 
4.3.2 Analýza výkazu zisků a ztrát 

Tabulka 5 Výkaz zisků a ztrát – zkrácený (tis. Kč)  
K datu 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 

Tržby za prodej zboží 94 809 103 588 105 385 105 948 112 643 114 343 

Náklady na prodané zboží 71 786 78 629 80 056 81 339 85 797 86 180 

Obchodní marže 23 023 24 959 25 329 24 609 26 846 28 263 

Výkony 266 033 276 319 291 975 274 653 264 295 263 828 

Třžby za prodej  
výrobků 229 563 233 594 241 873 220 971 206 188 203 920 

ZS zásob 1 025 1 024 1 078 1 061 670 860 

Aktivace 35 445 41 701 49 024 52 621 57 437 59 048 

Výkonová spotřeba 146 953 156 333 166 472 167 360 161 067 161 007 

Přidaná hodnota 142 103 144 945 150 832 131 902 130 074 131 084 

Osobní náklady 111 163 109 791 113 633 111 729 112 354 115 268 

Daně a poplatky 590 590 583 469 441 131 084 

Odpisy dlouhodob. majetku 22 802 17 581 14 075 12 287 12 269 11 571 

Tržby z prodeje DM 12 602 2 511 4 510 1 205 1 700 1 700 

ZC prodaného DM 11 931 1 039 1 040 729 1 556 1 131 

ZS rezerv a orp -776 -57 -666 -135 -90 -87 

Ostatní provozní  
výnosy 2 286 2 619 -18 035 3 473 2 947 2 299 

Ostatní provozní  
náklady 17 156 20 648 7 176 9 835 8 642 8 285 

Provozní VH -5 875 483 1 466 1 666 -451 -1 538 

Finanční VH -2 602 -4 043 -1 907 -1 119 -532 15 209 

VH z běžné činnosti -8 292 -3 307 16 955 -1 369 14 317 

Mimořádný VH 0 0 0 -3 15 25 

VH za účetní období -8 292 -3 307 16 952 -1 354 14 342 

Zdroj: vlastní tvorba podle výročních zpráv Jizerských pekáren s.r.o.  
 
Tabulka s horiznotální analýzou výkazu zisků a ztrát jsou k dispozici v příloze. 
U Jizerských pekáren jsou významou položkou tržby za prodej zboží i tržby za 
prodej výrobků. 
 
Tabulka 6 Vertikální analýza výsledovky  

K datu 31.12. 
2010 

31.12. 
2011 

31.12. 
2012 

31.12. 
2013 

31.12. 
2014 

31.12. 
2015 

Tržby za prodej zboží 29,2% 30,7% 30,3% 37,9% 39,4% 39,5% 
Náklady na prodané zboží 22,1% 23,3% 23,1% 28,7% 29,6% 29,0% 

Obchodní marže 7,1% 7,4% 7,3% 9,2% 9,8% 10,5% 
Výkony 82,0% 81,9% 84,1% 77,2% 77,6% 78,3% 
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Třžby za prodej výrobků 70,8% 69,3% 69,7% 62,1% 60,6% 60,5% 
ZS zásob 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 
Aktivace 10,9% 12,4% 14,1% 14,8% 16,9% 17,5% 

Výkonová spotřeba 45,3% 46,4% 47,9% 48,4% 48,2% 48,6% 
Přidaná hodnota 43,8% 43,0% 43,4% 38,0% 39,2% 40,5% 
Osobní náklady 34,3% 32,6% 32,7% 33,6% 34,4% 35,6% 
Daně a poplatky 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 

Odpisy dlouhodob. majetku 7,0% 5,2% 4,1% 3,5% 3,7% 3,5% 
Tržby z prodeje DM 3,9% 0,7% 1,3% 0,4% 0,5% 0,5% 
ZC prodaného DM 3,7% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,3% 

ZS rezerv a orp -0,2% 0,0% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 
Ostatní provozní výnosy 0,7% 0,8% -5,2% 1,0% 1,4% 0,7% 

Ostatní provozní náklady 5,3% 6,1% 2,1% 2,9% 2,6% 2,5% 
Provozní VH -1,8% 0,1% 0,4% -1,1% -0,1% -0,5% 
Finanční VH -0,8% -1,2% -0,5% -0,3% -0,2% 4,4% 

VH z běžné činnosti -2,6% -1,0% 0,0% 0,2% -0,4% 2,5% 
Mimořádný VH 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

VH za účetní období -2,6% -1,0% 0,0% 0,2% -0,4% 2,5% 
Zdroj: vlastní tvorba dle výročních zpráv Jizerských pekáren s.r.o. 
 
 
Graf 4  Poměr prodaných výrobků, zboží a přidané hodnoty k celkovým tržbám 
v letech 2010 - 2015 

 
Zdroj: vlastní tvorba podle výročních zpráv Jizerských pekáren s.r.o. 
 
Tržby za prodej zboží vykazovaly stabilní vzrůstající tendenci až na 120% 
hodnotu roku 2010. Z tohoto důvodu zvýšily svůj podíl na celkových tržbách 
z 25,2% na 28,4%. Tržby za prodej výrobků poklesly na 88%. Avšak právě tržby 
za prodej výrobků jsou však stále téměř trojnásobně větší, než třžby z prodeje 
zboží. 
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Tržby za prodané zboží poklesly z 69,9% na 64,9% procent na celkových 
tržbách. Tento poměr v posledním roce je zkreslený mimořádným prodejem 
zmíněných cenných papírů spol. TOPOS a.s., který měl 5% podíl na celkových 
tržbách. Bez vlivu tohoto prodeje by byly tržby z prodeje výrobků na 68,3%. 
 
S tržbami za prodané zboží narostly také náklady na prodané zboží a proto 
obchodní marže za prodej zboží se pohybuje kolem 24 % a přidaná hodnota 
v poměru k tržbám poklesla o 5%. To značí, že náklady na provoz podniku rostly 
oproti tržbám a výkonům. Přidaná hodnota tak představuje 34,9% z tržeb a 
výkonů. V porovnání s konkurencí jde o průměrnou hodnotu. Pokles přidané 
hodnoty je také determinován zvýšenými cenami vstupů za poslední roky a 
stejnými prodejními cenami viz. strategická analýza.   
 
Přidaná hodnota je schopna pokrýt osobní náklady, které stouply ve sledovaném 
období pouze o 3,7% a odpisy dokonce klesly na 50,7%. Dále viz. podkapitola 
vývoj nákladů. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku nezaujímaly ani 2 
procenta z tržeb za prodej zboží.  
 
Provozní výsledek hospodaření se tak pohyboval v mínusových číslech nebo 
těsně nad nulou a nevydělal tak na nákladové úroky, které byly nízké.  Výsledek 
hospodaření z běžné činnosti na tom byl stejně.  
  
Hospodářský výsledek představuje přírůstek či úbytek bohatství firmy za určité 
období. Za sledované období docházelo k úbytku bohatství a ztráty byly hrazené 
z nerozděleného zisku z minulých let. Firma má tak mínusové hodnoty 
rentability tržeb i rentability vlastního kapitálu.  
 
4.3.3 Analýza výkazu peněžních toků 

Tabulka 7 Výkaz peněžních toků – zkrácený (tis. Kč)  
K datu 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Stav peněžních 
prostředků na začátku 

učet. Obd. 
26 365,00 25 931,00 11 866,00 19 315,00 21 337,00 

VH z běž činnosti před 
daní -3 560,00 -441,00 544,00 -968,00 13 696,00 

úpravy o nepeněžní 
operace 14 647,00 11 681,00 -625,00 591,00 -9 402,00 

Úpravy o OA a KZ -4 663,00 3 466,00 10 055,00 2 174,00 11 888,00 

Ostatní 0 0 0 0 0 

CF z Provozní činnosti 6 424,00 14 706,00 9 974,00 1 797,00 16 182,00 

CF z Investiční činnosti -5 979,00 -29 144,00 12 602,00 2 419,00 55 737,00 
Výplata dividend 
(podíly na zisku) 0 0 -15800 -2550 -20000 

CF z finanční činnosti -881,00 -264,00 -15 699,00 -2 079,00 -21 402,00 

Převod PP po sloučení 0 0 0 0 0 

CF celkem -436,00 -14 702,00 6 877,00 2 137,00 50 517,00 
Stav PP na konci 

období 25 931,00 11 866,00 19 315,00 21 337,00 71 854,00 

kontokorentní úvěr 0 0 0 0 0 
krátkodobý fin. 

Majetek 0 0 0 0 0 
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Zdroj: vlastní tvorba podle výročních zpráv Jizerských pekáren s.r.o.  
 
Podnik měl problémy se ziskovostí. Nyní se podíváme na jeho platební 
schopnost. Nedostatečná platební schopnost může vést k závažným problémům 
až k likvidaci podniku. Podnik se převážně díky odpisům, které nejsou reálnými 
výdaji, a poklesu pohledávek dostává do černých čísel v cashflow z provozní 
činnosti.  
 
Nejvyšší hodnotu zaznamenal v posledním sledovaném období, kdy byl 
pozitivně ovlivněn navýšením o oceňovací rozdíly z přecenění majetku a také 
nejvyšším poklesem pohledávek. Cashflow z investiční činnosti je po většinu 
sledovaného období kladné. Cashflow z finanční činnosti bylo po celou dobu 
v červených číslech, protože firma splácela dlouhodobé úvěry a také vyplácela 
podíly na zisku. 
 
Největší podíl vyplatila v roce 2015 a to 20 000 tis. Kč., které získala získala 
z již zmiňovaného prodeje akcií TOPOS, a.s. Celkový peněžní tok kolísal a 
v prvních letech sledovaného období dosahoval záporných hodnot. Důležité je 
si uvědomit, že podnik má sice v některých letech záporné výsledky 
hospodaření, přesto však díky vysokým odpisům měl cashflow z provozní 
činnosti dostatečné. Podnik nemusel tolik investovat do obnovy majetku, 
protože celkově přebytek pekárenské kapacity a společnost nepotřebuje 
obnovovat velkými investicemi stroje každý rok. Podnik si mohl dovolit vyplatit 
podíly na zisku díky velkému nerozdělnému zisku z minulých let a také díky 
malému úvěrovému zatížení.  
 
4.3.4 Vývoj nákladů 

Tabulka 8 Vývoj nákladů Jizerských pekáren v letech 2008 - 2015 
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet pracovníků 369 363 364 367 362 368 380 388 
Mzdové prostředky 

 v mil. Kč 74,19 76,38 74,97 73,63 77,03 75,7 75,81 78,1 

Průměrný výdělek 
 v Kč 

1674
5 

1753
8 

1717
8 

1720
1 

1762
9 

1699
1 

1663
8 

1676
2 

Ujeté km na 
 rozvoz výroby 2300 2300 2214 2170 2287 2209 2190 2148 

Investice brutto v mil. 
Kč 16,8 27,1 5,7 11,5 18,9 6,6 8,7 6,6 

Zdroj: Management společnosti 
 
Důležitým aspektem při tvorbě zisků a tím i hodnoty oceňované společnosti je 
analýza nákladů. Z celkového vývoje vidíme, že mzdové prostředky se zvýšily 
o 5% během osmi let. Tento růst je podinflační a menší než růst tržeb. Firma 
najímala díky růstu výroby nové pracovníky. Průměrný měsíční výdělek po 
menších výkyvech zůstává na stejných hodnotách. Snížily se ujeté kilometry na 
rozvoz výroby, ale za to stoupla cena paliva a tyto náklady tak zůstávají také 
zhruba stejné. Pravidelné náklady tak během osmi let do roku 2015 zůstaly 
v podstatě na stejných číslech. V investicích oceňované společnosti vidíme, že 
nejsou pravidelné. Pekárenské kapacity jsou nyní na trhu přebytečné a firmy 
nepotřebují investovat do rozšíření technologie. Investice se tak omezují pouze 
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na obnovu vozového parku a výrobní inovace. Za výkyvy v zisku tak mohou 
hlavně stejně vysoké tržby a vývoj nákladů, hlavně odpisů viz. graf: 
 
Graf 5 Vývoj odpisů a investic oceňovaného podniku mezi 2010 – 2015 v tis. 
Kč 

 
Zdroj: vlastní tvorba podle výročních zpráv Jizerských pekáren s.r.o. a údajů od 
managementu společnosti  
 
Z grafu vidíme, že odpisy byly až na rok 2012 vždy větší než čisté investice. 
Když si tedy k nulovému nebo zápornému výsledku hospodaření přičteme za 
každý rok rozdíl mezi odpisy, které nebyly reálnými výdaji a investicemi, 
dosteneme kromě roku 2012 kladný a střídavě rostoucí příjem. Společnost má 
tedy špatnou ziskovost hlavně díky odpisům z investiční činnosti minulých let.  
 
4.3.5 Analýza poměrových a výkonových ukazatelů 

 

Výsledky finančního hospodaření společnosti JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. 
s.r.o. jsou posouzeny z hlediska času a vývoje jednotlivých ukazatelů, ale také 
z hlediska srovnání s největšími tuzemskými konkurenty, které jsme si 
představili na začátku kapitoly.  
 
4.3.5.1 Srovnání s konkurenty  
Přehled použitých vzorců nalezneme v tabulce. Nyní se zaměříme na ty 
nejdůležitější ukazatele.  
 
Tabulka 9 Přehled použitých vzorců k porovnání finančních ukazatelů 

Název vzorce Výpočet 
Rentabilita VK  zisk po dani / VK 

Rentabilita kapitálu   (zisk po dani + úroky * (1-daň))/celkový 
kapitál (DAŇ BYLA 19%) 

Rentabilita IK EBIT po dani / IK 
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EBIT  provozní výsledek hospodaření očištěný o 
ztrátu z prodeje dlouhodobého majetku 

IK - investovaný kapitál  celkový kapitál - krátkodobé závazky 
neúročené - časové rozlišení pasivní) 

Rentabilita tržeb  zisk po dani / tržby 
EBIT marže  EBIT / tržby 
Kvóta vlastního kapitálu  vlastní kapitál / celkový kapitál 
Krytí DM dlouhodobými pasivy  dlouhodobá pasiva / dlouhodobý majetek 
Úrokové krytí  zisk před úroky a zdaněním / nákladové úroky 
Likvidita 1. stupně (okamžitá likvidita)  peněžní prostředky / krátkodobé cizí zdroje 
Likvidita 2. stupně (pohotová likvidita)  (oběžná aktiva - zásoby) / krátkodobé cizí 

zdroje 
Likvidita 3. stupně (běžná likvidita)  oběžná aktiva / krátkodobé cizí zdroje 
Pracovní kapitál  oběžná aktiva - krátkodobé neúročené cizí 

zdroje 
Likvidita z cash flow  cash flow z provozní činnosti / krátkodobé cizí 

zdroje 
CF v % z tržeb Cash flow z provozní činnosti / Tržby za 

výrobky a zboží 
Rentabilita celkového kapitálu z CF  (Cash flow z provozní činnosti + úroky * (1-

daň))/celkový kapitál 
Doba splácení dluhů  (cizí zdroje - peněžní prostředky) / cash flow z 

provozní činnosti 
Doba obratu aktiv  aktiva / (tržby/365) 
Doba obratu zásob  zásoby / (tržby/365) 
Doba obratu závazků vůči dodavatelům  závazky z obchodních vztahů / (tržby /365) 
Doba obratu pohledávek Pohledávky z obchodních vztahů / (tržby/365) 

Zdoj: Mařík, M. - kol: Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní 
metody a postupy. Praha, Ekopress 2011, s. 103 
 
 
4.3.5.2 Analýza rentability 

 
Graf 6 Rentabilita investovaného kapitálu Jizerských pekáren a konkurence 

 
Zdroj: vlastní tvorba dle výročních zpráv společností 
 
Jak vidíme z grafu, problém s rentabilitou mají v současné situaci i konkurenti. 
Podrobněji probereme problém ve strategické analýze. Problémy s rentabilitou 
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má také například největší konkurent Pekařství Šumava. V roce 2014 i 2015 mají 
obě společnosti téměř stejná záporná čísla. Oceňovaný podnik má v roce 2014 
zápornou rentabilitu – 0,2% a konkurent -0,4%. V roce 2015 mají oba – 1,4%.  
 
Oproti tomu Penam a.s. má ve jmenovaných letech rentabilitu 6,2% a 5,4% a 
průměrně má rentabilitu v období 2011 až 2015 přes 5,5%. U Jizerkých pekáren 
je průměrná rentabilita ve sledovaném období nula. V záporných číslech má 
rentabilitu investovaného kapitálu také Pekárna Tanvald a největší problémy má 
v posledních letech s rentabilitou společnost United Bakeries, a.s. 
 
Z hlediska rentability není podnik v dobré kondici. Nízká rentabilita naznačuje, 
že podnik pravděpodobně netvořil hodnotu a mohl svoji hodnotu i ztrácet. Více 
ukáže test tvorby hodnoty.  
 
4.3.5.3 Analýza dlouhodobé finanční stability 
 
Graf 7 Kvóta vlastního kapitálu Jizerských pekáren a vybrané konkurence 

 
Zdroj: vlastní tvorba dle výročních zpráv společností 
 
Naopak u vývoje ukazatele kvóty vlastního kapitálu vidíme, že podnik patří spíše 
k nadprůměrným a vlastní kapitál poklesl z 85% na 77% hodnoty celkového 
kapitálu. Ostatním konkurentům se kvóta vlastního kapitálu také snížila, až na 
pekárnu Tanvald. United Bakeries mají v případě dlouhodobé stability špatné 
výsledky díky růstu zadlužení s poklesem vlastního kapitálu z důvodu 
nahromaděného záporného výsledku hospodaření. Koncem sledovaného období 
mají již kvótu vlastního kapitálu 23%.  
 
4.3.5.4 Analýza likvidity 
Graf 8 Likvidita 3. stupně Jizerských pekáren a vybrané konkurence 
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 Zdroj: vlastní tvorba dle výročních zpráv společností 
 
Obecně doporučované hodnoty likvidity:  
Likvidita 1. stupně 0,2 - 0,3 
Likvidita 2. stupně 0,9 - 1,1 
Likvidita 3. stupně 1,5 - 2,0 
 
Úroveň všech typů likvidity se po celé období držela na snižujících, ale 
nadprůměrných hodnotách oproti konkurenci. Svou likviditu během období 
oceňovaná společnost snížila mírně nad doporučené hodnoty. Například 
Pekařství Šumava má hodnoty všech 3 typů likvidit podprůměrné a zhoršující se 
ve sledovaném období. United Bakeries má likviditu kriticky nízkou. Pekárna 
Tanvald má hodnoty okamžité likvidity podprůměrné a blížící se k nule. Oproti 
tomu hodnoty druhého a třetího stupně likvidity zbytečně vysoké. To má za 
následek neefektivního využívání peněžních prostředků a pracovního kapitálu.  
 
Důvodem pro rovnoměrné snižování a nadprůměrné hodnoty Jizerských pekáren 
je především postupné snižování krátkodobých závazků, které mělo pomalejší 
tendenci oproti snižování krátkodobých pohledávek. Firma tak své hodnoty 
likvidity optimalizovala. Žádná část dluhů tak nemusela být kryta dlouhodobým 
majetkem a solventnost společnosti nebyla narušena i přes nižší rentabilitu.  
 
4.3.5.5 Analýza ukazatelů s cashflow 
Graf 9 Rentabilita celkového kapitálu z cash flow z provozní činnosti Jizerkých 
pekáren a vybrané konkurence 
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Zdroj: vlastní tvorba dle výročních zpráv společností 
 
Rentabilita celkového kapitálu z cash flow z provozní činnosti nevycházela pro 
Jizerské pekárny v červených číslech, jako právě rentabilita investovaného 
kapitálu a to hlavně díky odpisům, které ve sledovaném období převažují v 
provozním cashflow. Tento ukazatel postupně rostl z necelých 3 procent v roce 
2011 až na 13% v roce 2015. To nám dokazuje, že i přes špatnou rentabilitu, 
cash flow z provozní činnosti ve firmě zbývalo.  
 
Celkem jasné je, že pokud by se chtěla firma dále rozrůstat a ubírat konkurenci 
její tržní podíly, musela by mít ještě větší cashflow z provozní činnosti, který by 
pokryl růstové investice. V současné době dokáže oceňovaný podnik pokrýt 
pouze investice nutné. Dlouhodobě je tedy tento stav neúnosný a Jizerské 
pekrány budou muset najít způsob, jak být ziskovější a znásobit právě provozní 
cashflow, aby mohla jejich hodnota znovu začít růst. V opačném případě bude 
docházet k dalším dezinvesticím a devalvaci hodnoty oceňovaného podniku.  
 
4.3.5.6 Analýza aktivity 
Graf 10 Obchodní deficit (počet dnů) 
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Zdroj: vlastní tvorba dle výročních zpráv společností 
 
Doba obratu celkových aktiv oceňované společnosti se za sledované období 
snížila z hodnoty 234 na 134dní. Může za to však snižování účetní hodnoty aktiv 
a ne růst tržeb, které zůstávají v součtu na zhruba stejné úrovni. Z toho důvodu 
stejné velikosti tržeb se nezměnila například doba obratu zásob. Tento trend 
poklesu doby obratu aktiv i zásob můžeme vidět například u Pekařství Šumava 
nebo Penam, kde jsou ale naopak způsobeny růstem tržeb, což je naopak 
pozitivní. 
 
Podstatné je, že doba obratu pohledávek ve sledováném období u Jizerkých 
pekáren klesla z 50,1 dne na 28,3 dne. Zároveň závazky mírně poklesly z 15,5 
na 14 dní.  Díky poklesu doby obratu pohledávek tak klesl obchodní deficit 
z 34,5 na 17,9 dne. Jedná se o velice pozitvní ukazatel. Díky pravděpodobně 
lepší politice s pohledávkami lze inkasované peníze z pohledávek otáčet 
k pokrývání výdajů. V porovnání s konkurencí je na tom zde podnik 
nadprůměrně. Nízký obchodní deficit se střídavě klesající tendencí mají také 
Pekařství Šumava a Penam. Záporný obchodní deficit má United Bakeries. 
Důvodem je větší doba obratu závazků, než pohledávek. To může poukazovat 
na problémy s placením závazků díky většímu zadlužení. 
 
4.4 Vyhodnocení finanční analýzy 

4.4.1 Rychlý test 

Tento test slouží k souhrnnému posouzení finančního zdraví podniku. 
Vybraným ukazatelům přiřadíme známku ze stupnice hodnocení. Tato stupnice 
byla sestavena němckými finančními analytiky na základě zkušeností. Známkou 
1 hodnotíme velmi dobrý stav, opačně pak známkou 5, která odpovídá hrozbě 
insolvence. Výslednou známku vypočítáme jako aritmetický průměr 
jednotlivých známek v daném roce. Test zkoumá 4 ukazatele. Jedná se převážně 
o dynamické ukazatele pomocí cashflow, které již byly posuzovány.  
 
Tabulka 10  Hodnoty vybraných ukazatelů s přiřazením známek 
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Kvóta vlastního kapitálu 84,6% 84,8% 81,9% 80,9% 84,0% 
Známka 1 1 1 1 1 

CF v % tržeb 1,9% 4,2% 3,1% 0,6% 4,8% 
Známka 4 4 4 4 4 

Rentabilita celkového 
kapitálu z cash flow 3,0% 6,7% 5,0% 1,0% 13,0% 

Známka 4 4 4 4 2 
Doba splácení dluhů v letech 1,15 1,45 1,62 7,64 0,64 

Známka 1 1 1 3 1 
Průměrná známka 

v každém roce 2,5 2,5 2,5 3 2 

Průměrná známka 
ve sledovaném období 2,5     

Zdroj: Vlastní tvorba  
 
Tabulka 11 Stupnice hodnocení 

UKAZATEL 
STUPNICE HODNOCENÍ (ZNÁMKY) 

Velmi Dobrý 
(1) 

Dobrý 
(2) 

Střední 
(3) 

Špatný 
(4) 

Hrozí 
insolvence (5) 

Kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % < 10 % negat. 

CF v % z tržeb > 10 % >  8 % >  5 % <  5 % negat. 
Rentabilita celkového 

kapitálu > 15 % >  12 % >  8 % <  8 % negat. 
Doba splácení dluhů v 

letech < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Zdroj: Mařík, M. - kol: Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní 
metody a postupy. Praha, Ekopress 2011, s. 110 
 
Ve všech obdobích podnik dosáhl průměrných známek hodnocení. Výborných 
výsledků bylo dosaženo u kvóty vlastního kapitálu, kterou má podnik velice 
slušnou a nadprůměrnou oproti konkurenci. K té se odvíjí i výborné výsledky 
doby splácení dluhů v letech, které má podnik také naprůměrné. Špatné a 
podprůměrné výsledky dosahuje podnik v cash flow z tržeb a rentabilitě 
celkového kapitálu z provozního cashflow. Kdyby se jednalo o ukazatele 
statické, jako například klasické rentability celkového kapitálu, byly by výsledky 
negativní a podle ukazatele by hrozila podniku insolvence. Jak již naznačuje celá 
finanční analýza, rychlý test vyhodnotil oceňovaný podnik s výborným 
poměrem dluhu a bezproblémovým s dosahováním svých závazků. Avšak již 
nehodnotí kladně firmu z pohledu tvorby kladných výsledků hodpodaření.  
 
4.5 Test tvorby hodnoty 
Základní otázkou tedy je, zdali je podnik schopen tvořit přidanou ekonomickou 
hodnotu pro své majitele i věřitele. Z tohoto důvodu se při finanční analýze 
používá ukazatel tvorby hodnoty. Ten testuje schopnost podniku vytvářet 
hodnotu při různých velikostech kapitálu v jednotlivých letech.  Úkolem 
ukazatele je poměřit rentabilitu investovaného kapitálu, kterou jsme již uváděli 
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v poměrových ukazatelech, s jeho náklady. Přidanou ekonomickou hodnotu 
spočítáme jako rozdíl mezi zmíněnou rentabilitou a náklady investovaného 
kapitálu, vynásobený právě investovaným kapitálem. 
 
Tabulka 12 Tvorba hodnoty (tis. Kč) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EBIT*(1-d) -4 759 
Kč 

391 
Kč 

1 187 
Kč 

1 349 
Kč 

-365 
Kč 

-1 392 
Kč 

Investovaný kapitál 190 423  186 740  189 053  163 341  152 440  97 134  

Rentabilita IK -2,5% 0,2% 0,6% 0,8% -0,2% -1,4% 

WACC 7,56% 7,56% 7,56% 7,56% 7,56% 7,56% 
Ekonomická přidaná 

hodnota -19 155  -13 726  -13 105  -10 999  -11 890  -8 736  

Zdroj: vlastní tvorba 
 
Daňové zatížení bylo ve všech letech 19%, které se rovná zdanění právnických 
osob i ke dni ocenění. Vážené průměrné náklady kapitálu byly odhadnuty na 
7,56%.4 Odhad vychází z údajů o nákladech kapitálu obvyklých v odvětví 
zpracování potravin v USA k 1.1.2016, tedy k datu ocenění, které byly 6,45%. 
K těmto nákladům je třeba ještě přičíst rizikovou prémii země, která v případě 
České republiky k datu ocenění činila 1,11%.5 
 
Z tabulky je jasně vidět, že rentabilita investovaného kapitálu nepřevyšovala 
jeho náklady. Alarmující jsou záporné hodnoty rentability. Podnik tedy netvořil 
ani jeden rok ze sledovaného období ekonomickou přidanou hodnotu. Z testu 
tvorby hodnoty jasně vyplývá, že podnik svou hodnotu ztrácí.  
 
4.6 Test IN 05 
Otázkou je, zdali je podnik schopen předpokladu going concern, tedy 
nekonečného trvání podniku a zdali je podnik tedy schopen tvořit hodnotu. 
Z tohoto důvodu provádíme test Index IN05, ten je zatím posledním známým 
indexem Inky a Ivana Neumaierových. Jedná se o index, který je aktualizací 
indexu IN01 podle testů na průmyslových datech z roku 2004. IN01 byl index, 
který spojoval bankrotní i bonitní modely a byl zkonstruován pomocí 
diskriminační analýzy, která vycházela z dat 1915 podniků, které byly rozděleny 
na skupiny podniků tvořící hodnotu, v bankrotu a těsně před ním. Tyto typy 
indexů se setkaly s vysokou úspěšností, kdy měly mít úspěšnost přes 98,9%, 
pokud by nedocházelo k tvorbě hodnoty.  
 
Test počítáme pomocí vzorce IN05 = 0,13 * A + 0,04 * B + 3,97 * C + 0,21 * 
D + 0,09 * E, kde jsou:  
• A = aktiva / cizí kapitál 
• B = EBIT / nákladové úroky 

                                                
 
4 Damodaran – pages.stern.nyu.edu/~adamodar, Updated Data, tabulka Wacc 
15, rok 2016 
5 Damodaran – pages.stern.nyu.edu/~adamodar, Updated Data, tabulka Risk 
Premium for Other Markets, rok 2016 
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• C = EBIT / celková aktiva 
• D = tržby / celková aktiva 
• E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky. 
 
Firmu poté ohodnotíme tak, že výsledek vzorce IN05 zařadíme následující 
tabulky. 
 
Tabulka 13 Stupnice hodnocení vzorce IN05 
IN05 > 1,6 Podnik tvoří hodnotu 
0,9 < IN01 < 1,6 Šedá zóna nevyhraněných výsledků 
IN05 < 0,9 Podnik hodnotu netvoří (ničí) 

Zdroj: Neumaierová, I., Neumaier, I.: Výkonnost a tržní hodnota firmy, str.99 
 
Tabulka 14 vyhodnocení indexu IN05 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A = aktiva / cizí kapitál 5,9 6,5 6,6 5,5 5,3 4,4 
B = EBIT / nákladové úroky -43,2 3,2 20,9 31,4 -6,4 -33,1 

C = EBIT / celková aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
D = tržby / celková aktiva 1,4 1,6 1,6 1,7 1,7 2,7 

E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 2,5 2,8 2,5 2,1 2,2 1,9 
IN05 -0,5 1,6 2,3 2,6 1,0 -0,1 

Zdroj: vlastní tvorba 
 
Z indexu vyplývají různé hodnoty. V roce 2010 a 2015 oceňovaný podnik jasně 
svoji hodnotu ničí. V letech 2012 a 2013 podle indexu hodnotu tvoří a v roce 
2011 a 2014 je podnik v šedé zóně nevyhraněných výsledků. Průměrná hodnota 
za sledované období vyšla 1,1 a to odpovídá také šedé zóně nevyhraněných 
výsledků.  
 
4.6.1 Hodnocení finanční analýzy 

 
Již z analýzy účetních výkazů a to konkrétně rozvahy, se dozvídáme, že 
podniková aktiva mezi lety 2010 a 2015 ztrácí postupně hodnotu až o 22%, 
pokud k hodnotě aktiv Jizerských pekáren připočteme aktiva JIPEK Liberec 
s.r.o., který se odštěpil právě v roce 2015. Nejvýznaměji poklesl dlouhodobý 
hmotný majetek, který je dominantní složkou aktiv a finanční majetek. 
Důvodem tohoto snížení jsou velké odpisy z investic minulých let.  
 
Přesnými příčinami malých nebo záporných výsledků hospodaření se bude 
zabývat strategická analýza, ale předběžně to mohou být velké náklady. Po 
konzultaci s majitelem konkurenční společnosti a majitelem oceňovaného 
podniku to spíše vypadá na malé tržby, prodej za podnákladové ceny a velké 
investice do dlouhodobého majetku v minulých letech, které zapříčinily vysoké 
odpisy. Jizerské pekárny zainvestovaly do svého rozšíření již v dřívějších letech 
a u velké výrobní firmy je žřejmé, že nebude obnovovat své stroje nebo výrobní 
halu každým rokem. Firma mohla postupně provádět významnější investiční 
akce částečně z nerozděleného zisku z minulých let, ale investovala pouze 
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udržovací investice pro svůj provoz. Na českém trhu je totiž přebytek pekárenské 
kapacity, viz. strategická analýza. 
 
Záporné výsledky hospodaření byly hrazeny z velkého přebytku nerozdělených 
zisků hospodaření z minulých let, který klesl ze 184 000 tis. Kč z roku 2010 na 
154 000 tis. Kč. do roku 2014.  
 
Firma má malé, ale kladné cashflow z provozní činnosti. Ohledně výplaty podílu 
na zisku firma vyplatila svým společníkům ve sledovaném období podíly 3 krát. 
Z toho dvakrát se jednalo o sumu převyšující 10 milionů korun. Poslední 
vyplatila v roce 2015, kde se jednalo o prodej akcií společnosti TOPOS a.s., a 
následné vyplacení 20 milionů.  
 
V rámci rentability jsou Jizerské pekárny s většími konkurenty spíše 
podprůměrné. V oblasti likvidity a zadluženosti si stojí naopak nadprůměrně. 
Poměrně dobře si stojí i v rámci analýzy aktivity. 
 
V rychlém testu vyšel oceňovaný podnik průměrně. V testu tvorby hodnoty vyšla 
přidaná ekonomická hodnota pro každý rok záporná. Díky tomu se provedl ještě 
test indexu IN05, kde podnik vyšel také nezařazen v šedé zóně nevyhraněných 
výsledků.  
 
Po důkladné finanční analýze můžeme prohlásit, že podnik je podnikem 
zdravým, ale s otázkami ohledně budoucí schopnosti tvorby hodnoty. Finanční 
analýza tak nemohla jednoznačně potvrdit předpoklad going concern. Použití 
výnosových nebo jiných metod ocenění budeme moci potvrdit nebo vyvrátit až 
po provedení strategické analýzy.  
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5 Strategická analýza 
Strategická analýza slouží k vymezení celkového výnosového potenciálu. Ten 
složen z potenciálu vnějšího, kterému bude věnována první část. Kvalitativně si 
tak vyjádříme šance a rizika, které nabízí podnikatelské prostředí, tedy odvětví 
a a relevantní trh. Na vnější potenciál navazuje potenciál vnitřní jako analýza 
konkurenční síly. Pro Jizerské pekárny tak zjistíme šance a rizika pekárenského 
trhu se zjištěním, do jaké míry je schopen toho využít a získáme tak pro 
oceňovaný podnik možný potenciál jeho vývoje. Výsledkem strategické analýzy 
pro JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o., bude prognóza tržeb. 
  
5.1 Analýza vnějšího poteniciálu  
 
5.1.1 Charakteristika trhu  

Pekárenský průmysl má obecně dlouholetou tradici a není tomu jinak i v České 
republice. Podle Kosmovy kroniky se u nás objevili pekaři již v 11 století jako 
jako dvorní řemeslníci a také jako mniši z klášterů. Nejčastější potravinou byl 
samozřejmě chléb. Ve středověku se tento obor rychle rozvinul a bylo zapotřebí 
regulovat pomocí cechů. Ve druhé polovině 19. století se rozvinula pekařina 
pomocí zavádění technických novinek. Výroba průmyslového charakteru 
snižovala počet malých pekařů. Po změnách politických režimů a znárodnění 
pekáren trh po roce 1989 prošel velkým vývojem. Současná tržní nabídka 
obsahuje rozmanitý počet druhů, velikostí, chutí i různých tvarů pečiva. 
Společnosti se snaží udržovat kontakt se zákazníkem pomocí vlastních sítí 
prodejen, nebo se snaží zásobovat co nejvíce obchodních řetězců. Poměrně 
velkým trendem jsou i technologické inovace a jednou z nich je pokus o co 
nejčerstvější výrobu. Z toho důvodu se začíná prosazovat trend šokového 
zmražení výrobků a dopékání přímo na místě prodeje. Také se více pracuje se 
zákaznickými segmenty a proto se objevuje hmotnost a balení ušité na míru.  
 
Graf 11 Cena chleba ve vybraných evropských státech v Eur / kg 
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Zdroj: Eurostat, ec.europa.eu/eurostat/data/database 
 
Negativem českého pekařství tlak na nízké ceny ze strany obchodníků 
s pečivem. V České republice jsou ceny velice nizké v porovnání se zbytkem 
Evropy viz graf společnosti Eurostat. Pro porovnání u nás stojí chleba průměrně 
60% ceny litru benzínu. V zahraničním Německu nebo Rakousku stojí chléb 
průměrně kolem 2 eur a převyšuje tak cenu benzínu. Spotřebitelé se v tuzemsku 
dívají hlavně na cenu a kupují nejlevnější pečivo, jako jsou obyčejný chléb a 
rohlíky. To však nutí pekaře, aby vyráběli stále více z méně kvalitních surovin, 
protože ceny vstupů rostou neúměrně oproti cenám výrobků. Díky nízkým 
cenám každý sedmý pekař od roku 2000 zavřel svůj business. Současně tak na 
českém trhu nedochází k modernizaci zařízení a firmy si nemohou dovolit vyšší, 
než minimální, mzdu. 
  
Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů vhodně popisuje současný stav odvětví.6  
Podílí se na něm velké množství subjektů a je silně konkurenční. Zatím do něj 
nevstoupilo moc zahraničního kapitálu a to díky nízké rentabilitě. Ve výrobní 
sféře je přes 700 pekáren, z toho přes 60 průmyslových velkopekáren a zbytek 
středních či menších výrobců. Tento počet není neobvykle velký, protože 
například v Německu je na trhu přes 3000 a na Slovensku přes 500 pekáren se 
stejným NACE.7 Obrat oboru osciluje kolem 25 mld. Kč., zároveň je v něm 
zaměstnáno přes 20 tisíc pracovníků.  
 
Zákaznický servis a také sortiment patří k nejvyspělejším v Evropě. V tuzemsku 
se zatím nevyprofiloval jasný leader. Největší společnosti United Bakeries a 
Penam drží dohromady přes 1/3 celého trhu. 
 
Mezi 5 největších společnosti podle tržeb v roce 2015 na českém trhu patří:  
 
Tabulka 15 Pět největších pekáren na českém trhu podle tržeb v tis. Kč a 
umístění vybraných konkurentů: 
 Název 

společnosti 
Sídlo Součet tržeb z prodeje 

výrobků, služeb a zboží 
v tis. Kč 

% z 
trhu 

1. Penam, a.s. Brno 3 574 994 13,5% 

2. United 
Bakeries, a.s. 

Praha Jinonice 
(Praha 5) 

2 185 346 8,3% 

3. PAC Hořovice, 
s.r.o. 

Praha Nusle 
(Praha 4) 

664 269 2,5% 

4. Goldfein CZ, 
s.r.o. 

Praha Staré 
Město 

455 210 1,7% 

5. Profrost, a.s. Prostějov 447 390 1,7% 

                                                
 
6 Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů – Trh pekařských výrobků v ČR - 
svazpekaru.cz/index.php/pro-novinare 
7  Databáze Amadeus, bvdinfo.com 
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9. Jizerské 
Pekárny, s.r.o. 

Liberec 382 357 1,4% 

36. Pekárna 
Šumava 

Jablonec n. 
Nisou 

153 728 
 

0,5% 

247.  Pekárna 
Tanvald 

Smržovka 12 600 
 

0,04% 

Zdroj: databáze Amadeus  
 
Z tabulky vidíme, že oceňovaný podnik patří do deseti největších pekáren 
v České republice podle tržeb. Z vybraných konkurenčních pekáren jsou největší 
Penam a.s., a United Bakeries a.s., které jsou zároveň 2 největší pekárny v České 
republice. Ostatní konkurenti jsou v první stovce a to na 36. Pekárna Šumava a 
247. místě Pekárna Tanvald. Celkový trh v roce 2015 byl podle tržeb za prodané 
výrobky, služby i zboží 26 416 mil. Kč. Z toho jasně vyplývá, že český trh nemá 
v pekárenském průmyslu jasného leadera, který by měl alespoň přes 30% tržního 
podílu.  Na českém trhu je tedy ještě stále dostatečný počet malých pekáren.  
 
Důležité je si uvědomit, že tabulka obsahuje pouze pekárny bez obchodních 
řetězců. Ty můžeme také považovat za možnou konkurenci, protože některé si 
pečivo vyrábí ve vlastních pekárnách. Dalším důvodem je, že pekárny, které 
mají vlastní prodejny, mají také tržby z maloobchodního prodeje. Obchodní 
řetězce jim tedy zároveň konkurují v této oblasti. Více se tomuto porovnání 
věnuje analýza vnitřního potenciálu.  
 
5.1.2 Vymezení relevantního trhu 

5.1.2.1 Relevantní trh z hlediska produktu 
Relevantní trh je vymezen prodejem pekařských výrobků. Jak jsme již uvedli 
v charakteristice podniku, většinu tržeb společnosti tvoří vlastní výrobky 
pekárny. Mezi výrobky se řadí prodej chleba, rohlíků, jemného pečiva, knedlíků 
či bezlepkových směsí. Trend vývoje prodeje různých druhů výrobků Jizerských 
pekáren nám ukáže graf.  
 
Graf 12 index prodejů jednotlivých drůhů výrobků Jizerských pekáren v letech 
2010 - 2015 
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Zdroj: vlastní tvorba na základě konzultací a účetních závěrek společnosti 
 
Z grafu můžeme vyčíst, že celkově došlo mezi lety 2010 až 2015 k mírnému 
poklesu výroby v korunách chleba i běžného pečiva a naopak došlo k nárůstu 
výroby studené kuchyně včetně knedlíků a bezlepkové výroby.  
 
Největším odbytem je však pro pekárnu stále chléb a běžné pečivo, které je 
ekvivalentem pro bílé pšeničné výrobky. Ty se také shodují s hlavním provozem 
podniku CZ – NACE 10.71 „Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě 
trvanlivých”. Relevantním trhem z hlediska produktu bude tedy prodej chleba a 
bílého pšeničného pečiva v hmotných jednotkách i korunách. Kdybychom chtěli 
detailnější pohled, museli bychom do produktů přidat také prodej jemného 
pečiva, knedlíků a bezlepku, který se za poslední roky zvedá. Potom bychom ale 
museli dělat porovnání trhu odděleně s jinou konkurencí a práce by tak byla 
poměrně rozsáhlá.  
 
5.1.2.2 Relativní trh z hlediska území  
 
Jizerské pekárny vyvážejí své výrobky do více krajů České republiky. Jsou to:  
 

- Liberecký kraj 
- Ústecký kraj 
- Středočeský kraj 
- Hlavní město Praha 

Relevantním trhem tedy bude součet prodejů za tyto 4 kraje. Vzhledem k tomu, 
že Jizerské pekárny v roce 2014 zavřeli svoji poslední pobočku v Drážďanech, 
nebudeme se zabývat exportem a ani zahraniční konkurencí. Zároveň se 
nebudeme zabývat importem, protože díky nízké ceně pečiva v tuzemsku a 
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velkou hustotou konkurence neexistuje prakticky žádný import čerstvého pečiva 
do České republiky.  
 
5.1.2.3 Relativní trh z hlediska zákazníků 
Zákazníky jsou všichni všichni koneční spotřebitelé, kteří kupují pečivo. Mohou 
ho nakupovat v obchodních řetězcích, které přeprodávají výrobky pekáren. Nebo 
ho mohou také koupit ve firemních prodejnách.  
 
5.1.2.4 Relativní trh z hlediska konkurentů 
Jak již bylo zmíněno v úvodu strategické analýzy, pekárenství je vysoce 
konkurenčním třžním prostředím. Konkurenty Jizerských pekáren a důvody 
jejich výběru jsme si již představili ve finanční analýze. Obecně si můžeme 
konkurenty rozdělit na ty, kteří mají tržby hlavně z prodeje supermarketům a na 
ty, kteří mají pouze vlastní prodejní místa. První skupina konkurentů prodává za 
nízké a opravdu často nákladové ceny, aby si udržela konkurence schopnost a 
nenabídl někdo z okolí obchodním řetězcům nižší cenu. Tato skupina profituje 
z úspor z rozsahu, pokud jsou dostatečně veliké.  
 
Druhá skupina si řídí vlastní cenovou politiku a odbytové cesty, ale nemá 
zaručený pravidelný odbyt svých výrobků obchodními řetězci. Výhodou prodeje 
přes vlastní pobočky je však rychlé cashflow, protože při tomto 
rychloobrátkovém zboží se sváží tržba každým dnem a podnik má tak neustále 
peníze na nákup surovin apod. Oproti tomu supermarkety platí vždy se 30 ti 
denním zpožděním.  
 
Jizerské pekárny mohou profitovat z obou oblastí, protože odbyt do obchodních 
řetězců se pohybuje lehce přes 50 procent, jak můžeme vidět v následující 
tabulce. 
 
Tabulka 16 Odbyt a změna počtu vlastních prodejen Jizerských pekáren  
		 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	

Dodávání	do	řetězců	 61,00%	 49,80%	 59,80%	 59,00%	 55,60%	 55,70%	

Tržby	z	řetězců	 140	033	 116	330	 144	640	 130	373	 114	641	 113	589	
Dodávání	do	prodejen	 39,00%	 50,20%	 40,20%	 41,00%	 44,40%	 44,30%	

Tržby	za	výrobky	z	prodejen		 89	530	 117	264	 97	233	 90	598	 91	547	 90	341	

Tržby	za	zboží	z	prodejen	 94	809	 103	588	 105	385	 134	672	 134	256	 132	914	
Tržby	z	prodejen	celkem	 184	339	 220	852	 202	618	 225	270	 225	803	 223	255	

Počet	prodejen	 42	 42	 44	 42	 48	 47	
Průměrné	měsíční	cashflow	

3	370	 3	550	 3	750	 4	380	 4	786	 4	920	
	z	prodejen	v	tis.	Kč	

 
Zdroj: vlastní tvorba na základě závěrek společnosti 
 
Z dat mezi lety 2010 až 2015 je jasně vidět, že procentuální dodávky do řetězců 
s výkyvy poklesly. Největší pokles byl v roce 2011. Trh totiž zaznamenal 
dynamický růst cen pšenice i žita, téměř o 100% viz. graf indexu prodejů 
jednotlivých drůhů výrobků se zaměřením na chléb a běžné pečivo, které se do 
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řetězců dodává převážně. Než se prodejní ceny dodávek do řetězců zvýšily, 
trvalo přibližně půl roku. Výroba v kilogramech tak poklesla a snížilo se 
dodávání do řetězců. Dodávky byly v roce 2012 opět navýšeny, protože se 
domluvily odbyty do některých prodejen Kaufland a Ahold. V roce 2014 vidíme 
znovu pokles. Důvodem je zrušení prodejen Spar. Část produkce přešla na 
Ahold.  
 
Co se týká počtu prodejen, tak jejich počet úspěšně rostl do roku 2012 a 
společnost měla 3 prodejny v pohraničních Drážďanech. Kvůli nízké rentabilitě 
a vysokým nákladům je však v roce 2013 zavřela. Naopak však koupila Jizerské 
pekárny Stores s.r.o., což se podepsalo na růstu počtu prodejen. V Praze jich 
přibylo 6. Toto číslo pokleslo v roce 2015 na 5. Velké pozitivum vidím v růstu 
měsíčního cashflow tržeb z vlastních prodejen. Z dat je zřejmé, že je prodej rok 
od roku efektivnější.  
 
5.1.3 Základní data o trhu 

 
K základním datům o trhu patří odhad velikosti relevantního trhu vyjádřený 
v hmotných jednotkách. Tento odhad velikosti trhu nebyl složitý, neboť existují 
veřejně dostupné spotřeby chleba a bílého pšeničného pečiva i s vývojem trhu 
v čase, který pomůže trhu lépe zanalyzovat.  
 
Tabulka 17 Vývoj spotřeby pekárenských výrobků na českém trhu je následující: 

Výrobek 
Měřící 
jednotk

a 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Chléb kg 50,3 44,1 43,4 40,9 42,4 41,3 39,3 40,0 39,8 

Pšeničné pečivo kg 48,1 44,6 53,4 51,5 57,2 56,9 51,2 52,7 47,9 

Celkem kg 98,4 88,7 96,8 92,4 99,6 98,2 90,5 92,7 87,7 

Zdroj: Čsú 
 
Vývoj lépe zachycuje graf:  
 
Graf 13 vývoj spotřeby pekárenských výrobků na českém trhu v kg 
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Zdroj: Čsú 
 
Spotřeba chleba mezi lety 2007 až 2015 mírně klesá. Spotřeba pšeničného pečiva 
po celé sledované období stagnuje s mírnými výkyvy. To má za následek pokles 
celkové spotřeby ze 98,4 kg na 87,7 kg na osobu ročně během posledních 9 let.  
 
Aktuální trend je i trendem dlouhodobějším. Roční spotřeba chleba za 
posledních 50 let na jednoho člověka klesla z 87,4 kg na 40,9 kg, naopak byl 
zaznamenán mírný růst trvanlivého pečiva a těstovin Pšeničné pečivo vzrostlo 
z 17 kg na 53,4 kg. 
 
Graf 14 Vývoj spotřeby pekárenských výrobků 1950 – 2010 v Kg 

 
Zdroj: Čsú 
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Z hlediska prognóz dalšího vývoje není zdaleka lhostjné, zda převažuje hmotný 
nebo tzv. nehmotný růst, který můžeme teoreticky členit na růst cen při stejné 
kvalitě nebo růst cen související s růstem kvality. 8 
 
Z tohoto důvodu přidáváme vývoj cen v jednotlivých letech. Pro srovnání cen 
použijeme ceny chleba a pšeničného pečiva, které patří do hlavní činnosti 
společnosti a NACE 10.71. Podrobný vývoj cen za jednotlivé kraje včetně grafů 
jsou k dispozici v příloze.  
 
Tabulka 18 Vývoj cen 1kg bílého pšeničného pečiva a konzumního kmínového 
chleba mezi lety 2007  a 2015 na relevantním trhu 

	 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Konzumní kmínový chléb 18,7 23,0 19,2 17,8 21,0 22,5 22,7 22,9 21,6 
Bílé pšeničné pečivo 44,2 53,9 37,8 32,0 42,6 43,3 41,1 39,6 39,0 

Zdroj: vlastní zpracování na základě databáze Čsú 
 
Graf 15 Vývoj cen 1kg bílého pšeničného pečiva a konzulního kmínového 
chleba mezi lety 2007  a 2015 
 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě databáze Čsú 
 
Z grafu je jasně vidět mírně narostla cena chleba a naopak poklesla cena bílého 
pšeničného pečiva. Je tedy jasné, že celková velikost trhu ve sledovaném období 
poklesla z hlediska hmotných jednotech i z hlediska cen a jedná se tak o hmotný 
i nehmotný pokles. Nehmotný pokles můžeme díky zprávám svazu pekařů a 
cukrářů pokládat za pokles z hlediska ceny související částečně s poklesem 

                                                
 
8 Mařík, M. – kol.: Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní 
metody a postupy. Praha: Ekopress, 2011, s. 59 
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kvality.9 Na českém trhu hledají spotřebitelé u pekařských výrobků hlavně nízké 
ceny.  
 
Kvantitativním vymezením relevantního trhu je tak průměrná roční spotřeba 
vyjádřená na hlavu vynásobená počtem obyvatel ve 4 krajích, které tvoří 
relevantní trh. Spotřebu v hmotných jednotkách obyvatel krajů vynásobíme 
cenami chleba a bílého pšeničného pečiva v jednotlivých krajích. Celkovou 
spotřebu chleba i pšeničného pečiva v korunách získáme pomocí součtu 
spotřeby za jednotlivé kraje. Pro názornost sečteme také počet obyvatel 
jednotlivých krajů. Pro jednoduché srovnání byl zařazen bazický index. 
Konkrétní údaje o spotřebě a počtu obyvatel nalezneme v příloze. Pro jednodušší 
interpretaci relevantního trhu přidáme také graf.  
 
Tabulka 19 Kvantitativní vymezení relevantního trhu v Kč 

Obdb
í 

Počet 
obyvatel 

Spotřeba 
chleba 
 (v Kč) 

Spotřeba  
pšeničného 

pečiva 
 (v Kč) 

Spotřeba 
celkem  
(v Kč) 

Bazický 
index 

2007 3 679 052 3 437 007 752  7 830 275 325  11 267 283 077   
2008 3 737 118 3 744 997 446  9 042 418 125  12 787 415 570  1,13 
2009 3 771 784 3 108 122 252  7 711 476 992  10 819 599 244  0,96 

2010 3 798 123 2 732 024 229  6 351 699 064  9 083 723 292  0,81 

2011 3 787 635 3 359 044 808  9 300 572 098  12 659 616 906  1,12 
2012 3 803 954 3 535 366 400  9 383 550 246  12 918 916 646  1,15 
2013 3 809 266 3 392 288 499  8 077 187 978  11 469 476 477  1,02 
2014 3 837 201 3 498 230 480  8 014 219 685  11 512 450 165  1,02 
2015 3 856 790 3 297 915 803  7 222 672 996  10 520 588 798  0,93 

Zdroj: vlastní zpracování podle Českého statistické úřadu  
 
Pro jednodušší interpretaci relevantního trhu přidáme také graf.  
 
Graf 16 Kvantitativní vymezení relevantního trhu v tis. Kč  

                                                
 
9 Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů – Trh pekařských výrobků v ČR - 
svazpekaru.cz/index.php/pro-novinare 
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Zdroj: vlastní zpracování podle Českého statistického úřadu 
 
Z tabulky a grafu jasně vidíme, že relevantní trh klesal již od roku 2009 do roku 
2010, kde se začal znovu strmě zvedat až do roku 2012. Od tohoto roku až do 
konce sledovaného období docházelo k postupnému poklesu až do konce roku 
2015. Díky bazickému indexu vidíme, že na konci sledovaného období oproti 
roku 2007 je relevantní trh v indexu 0,93%.  
 
Když se podíváme na celkovou spotřebu vyjádřenou v kilogramech na osobu i 
na vývoj cen, tak uvidíme, že za pokles relevantního trhu může hlavně pokles 
cen výrobků. V roce 2009, kdy začal klesat relevantní trh, klesaly pouze ceny a 
spotřeba v kilogramech mírně stoupala.  
 
Vidíme tak, že hlavní důvod kolísání relevantního trhu je zapříčiněný změnami 
cen na území relevantního trhu. Právě cenová politika nízkých cen snížila 
relevantní trh a je otázkou, zdali je tato politika dlouhodobě udržitelná. Může 
být tedy otázkou času, kdy se ceny zvednou blíže k evropskému průměru.  
 
5.2 Analýza atraktivity trhu 
Analýza atraktivity trhu je podrobnější kvalitativní hodnocení daného trhu díky 
kterému získáme lepšímu poznání šancí a rizik daného trhu, které se promítne 
do prognózy daného trhu. Případně poskytuje informace pro stanovení rizikové 
přirážky k diskontní míře pro výnosové ocenění.  
 
Analyzováno bylo 9 kritérií u kterých se přiřadila váha od 1 do 3. Kritéria mohla 
získat 6 bodů, pokud si vedla nejlépe a naopak 0 bodů, pokud nejhůře.  
 
Tabulka 20 Analýza atraktivity trhu 

Kritérium Váha Bodové hodnocení kritéria atraktivity Body Váha 
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0 1 2 3 4 5 6   Body 

Růst trhu 3      x         2  6  
Velikost 
trhu 2          x     4  8  

Intenzita 
konkurence 3      x         2  6  

Průměrná 
rentabilita 2    x           1  2  

Bariéry 
vstupu 1            x   5  5  

Možnosti 
substituce 1            x   5  5  

Citlivost na 
konjunkturu 1            x   5  5  

Struktura 
zákazníků 2            x   5  10  

Vlivy 
prostředí 1              x 6  6  

Celkem 16                  53  
Zdroj: Mařík, M. – kol.: Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní 
metody a postupy. Praha, Ekopress 2011, str. 66 
 
Výsledné hodnocení je 53 dosažených bodů z 96 možných a to odpovídá 55% 
výkonu, který ukazuje, že trh je z hlediska atraktivity mírně nadprůměrný. Nyní 
se podíváme na podrobné hodnocení jednotlivých kritérií. 
 
5.2.1 Růst trhu 

V současné době je trh nasycený a v tuzemsku je problém s přebytkem 
pekárenské kapacity. Díky tomu se mohou podniky prosadit pouze vytlačením 
jiného podniku z trhu. 10 Do budoucna se očekává stagnace trhu v průměrné 
spotřebě kilogramů na osobu za rok. Přesto se již dlouhodbě mluví o možném 
cenovém růstu trhu. Jak je uvedno již v charakteristice trhu, Česká republika má 
v zemích Evropské unie jedny z nejlevnějších cen chleba. Při narovnání cen 
alespoň do Evropského průměru by se trh okamžitě mohl stát ziskovějším a proto 
je tu stále velká možnost růstu. (2 body ze 6)  
 
5.2.2  Velikost trhu 

Relevantní trh 4 krajů České republiky je trhem poměrně velkým, kde je možné 
se prosadit. Také je možné zde dodávat velké množství výrobků do obchodních 
řetězců a mít velké úspory z rozsahu. Společnostem, kterým se daří, není 

                                                
 
10 Mařík, M. – kol.: Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní 
metody a postupy. Praha: Ekopress, 2011, s. 63 
 



 
 

39 

problém rozšíření se o další geografické území. Poměrně náročný růst je naopak 
do zahraničí, kde jsou vyšší náklady na zaměstnance apod.   (4 bodů ze 6) 
 
5.2.3  Intenzita konkurence  

Intenzita konkurence je na pekárenském trhu v České republice i na relevantním 
trhu vysoká. Možnou výhodou může být neexistence leadera trhu, který by mohl 
diktovat ceny produkce. Na druhou stranu u prodeje výrobků obchodním 
řetězcům tlačí na nízkou cenu sami obchodní řetězce, které si pečivo vyrábí, 
nebo ho mají nasmlouvané z pekáren. Pekárny jsou tak v podřízeném postavení 
při jednání o zvýšení ceny kvůli zvýšení nákladů. (2 body z 6) 
 
5.2.4 Průměrná rentabilita 

Průměrná rentabilita odvětví je pravidelně zveřejňovaná za celou skupinu CZ 
NACE 10 ministerstvem průmyslu a obchodu. Průměrná rentabilita vlastního 
kapitálu je 9%. V každoročních analýzách je porovnáván také spread odvětví, 
který nás informuje o rozdílu mezi rentabilitou vlastního kapitálu (ROE) a 
alternativního nákladu vlastního kapitálu (re). Tento Spread je po období 2008 
– 2015 záporný a podle statistik ministerstva tak netvoří hodnotu pro své majitele 
viz. graf:  
 
Graf 17 Rentabilita odvětví podle ministerstva průmyslu a obchodu 

 
Zdroj: Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2015, Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR 
 
Z grafu jasně vidíme, že rentabilita celého zpracovatelského průmyslu není 
vysoká a podobně nízkých hodnot dosahuje konkrétně i obor pekárenství. Zde 
nacházíme odpověď na otázku z finanční analýzy, proč má podnik i jeho 
konkurenti nízkou rentabilitu? Jde o současný trend posledních 5ti let. Nyní je 
tedy otázkou, zda se podaří vykomunikovat příznivější odbytové ceny, nebo 
zdali zkrachuje ještě více pekáren a budou větší marže díky úsporům z rozsahu. 
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Zatím to vypadá spíše na druhý scénář a odpovídá tomu i přebytek pekárenské 
kapacity. (1 bod ze 6)  
 
5.2.5 Bariéry vstupu  

 
V současné době neláká trh ke vstupu nové hráče z důvodu nasycenosti a malé 
rentability. Současně jsou zde vysoké náklady na pořízení majetku určenému 
k provozu i velké náklady množství materiálu k výrobě vysokoobrátkového 
zboží.  
 
(5 bodů ze 6) 
 
5.2.6 Možnosti substituce 

Bíle pšeničné pečivo, kam zařadíme rohlík i housku nemá společně s chlebem 
dokonalé substituty. Můžeme si představit velké zdražení chleba s tím, že by lidé 
více kupovali rohlíky. Oba výrobky však řadíme k produktům relevantního trhu. 
Jinými možnými substituty mohou být různé zdravé druhy pečiva, jako jsou 
celozrnné pečivo a trvanlivé cereální chlebíčky. Po zdravém pečivu dnes roste 
poptávka, ale stále nekonkuruje bílému pečivu či chlebu. 
 
Možným substitutem mohou být do značné míry také domácí pekárny. Do 
domácích pekáren se zpravidla však kupují různé směsi a převážně pro 
spotřebitele s různými zdravotními problémy, například pro celiaky. Tyto směsi 
však oceňovaný podnik vyrábí.   (5bodů ze 6)  
 
5.2.7 Citlivost na konjukturu 

V pekárenství by se mohla projevovat citlivost na kojukturu změnou 
spotřebitelských preferencí. Při vrcholu ekonomického cyklu by spotřebitelé 
raději kupovali kvalitnější a dražší pečivo. Zvýšily by se tak výdaje na spotřebu 
a pekárny by mohly nabízet více kvalitní nebo zdravější produkci. (5bodů ze 6) 
 
5.2.8  Struktura zákazníků 

Podle svazu pekařů a cukrářů jsou koneční spotřebitelé v současné době citliví 
na cenu výrobků.11 Trh se však řadí k polypsonu, kde je odběratelem pečiva 
skoro každý a zákazník nemá žádný vliv na určení ceny. Při zdražení rohlíků by 
se však mohli zákazníci uchýlit ke kupování chleba, viz. Bariéry vstupu. (5 bodů 
ze 6) 
 
5.2.9 Vlivy prostředí 

 
Pekárenství má dlouholetou tradici a pekařské výrobky jsou základní součástí 
běžných potravin. (6 bodů ze 6)  
 

                                                
 
11 Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů – Trh pekařských výrobků v ČR - 
svazpekaru.cz/index.php/pro-novinare 
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5.3 Hlavní faktory ovlivňující vývoj trhu 
 
5.3.1 Kvalitativní faktory 

 
V tuzemsku je silná konkurence a velký převys nabídky nad poptávkou. Toho 
využívají velké řetězce, protože mají dominantní postavení a tlačí menší výrobce 
k ústupkům, protože se již prodává okolo 2/3 produkce prostřednictvím 
řetězců.12 Tím je vytvořen tlak na menší pekárny a poslední dobou přibývá i 
větších pekáren, které končí svůj provoz jako například Michelské pekárny. 
Další zavřenou pekárnou jsou pekárny Semily nebo Hostivař a také zavřela 
pekárna Chodov, která měla 400 zaměstnanců. Problémy má ale také například 
Janovská pekárna, která je součástí seskupení Milba, kam patří i Jizerské 
pekárny. Z účetních závěrek se dozvíme, že před pěti lety měla obraty kolem 
250 milionů Kč a nyní pouze kolem 120 milionů Kč.  
 
Prodej v tuzemku je zajištěn 7 dní v týdnu. Okolo 10-15% prodávají pekárny 
přes své vlastní prodejny a zhruba 15-20% se ještě dnes nakupuje na nezávislém 
trhu, jako jsou večerky a malé prodejny. 13  
 
Vliv na odvětví má také legislativa, která pomocí daně, která upravuje cenu 
pohonných hmot ovlivňující rozvážení pečiva. Ceny pohoných hmot ve 
sledovaném období rostly. Dále má vliv na stanovení minimální mzdy, které 
považují pekaři za největší náklady a většinou platí právě jen ty minimální. Při 
větším růstu minimálních mezd je totiž možné, že variabilní náklady stoupnou 
na neúnosnou úroveň. Díky minimálním mzdám se pekárny potýkají také 
s nedostatem pracovních sil, které přechází k automobilovému průmyslu, kde 
jsou mzdy vyšší. 
 
Dalším důležitým vlivem na odvětví je cena plynu a elektřiny. Tyto ceny však 
průměrně od roku 2008 klesají a nyní se drží na stejných hodnotách. Náklady 
také ovlivňuje cena mouky, která je ovlivněna velikostí sklizně a jejími 
zásobami. Když je například nadúroveň sklizně, tak se spekuluje, jaká je sklizeň 
například v Evropě nebo v Rusku. Cena mouky za sledované období vzrostla 
okolo 25%. Cena mouky má velký vliv na cenu produkce. Pekárny poté požadují 
větší ceny za své výrobky a nastává tak problém k vyjednávání s obchodními 
řetězci. Pekaři nechtějí dodávat své výrobky do řetězců za podnákladové ceny. 
 
Trend, který ovlivňuje trh je také změna životního stylu obyvatelstva, kteří 
preferují zdravý životní styl a nakupují tak více tmavého pečiva. Díky růstu 
ekonomiky tak běžní spotřebitelé více utrácejí a vyzvači zdravého stylu si za 
kvalitnější pečivo připlácí.  
 
 

                                                
 
12 Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů – Trh pekařských výrobků v ČR - 
svazpekaru.cz/index.php/pro-novinare 
13 Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů – Trh pekařských výrobků v ČR - 
svazpekaru.cz/index.php/pro-novinare 
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5.3.2 Kvantitativní faktory 

Kvantitativní faktory ovlivňující vývoj relevantního trhu pekařských výrobků 
bychom mohli zařadit inflaci zjišťovanou indexem spotřebitelských cen, hrubý 
domácí produkt v reálných cenách. Hrubý domácí produkt počítáme v reálných 
cenách, protože při výpočtu vícenásobné regrese bychom měli v inflaci při 
použití nominálního HDP započtenu dvakrát.  
 
Vývoj počtu obyvatel je již zařazen ve výpočtu relevantního trhu, proto by neměl 
být do vývoje zařazen, přesto je zřejmé, že s vývojem počtu obyvatelstva bude 
spotřeba souviset. Navíc Český statistický úřad zveřejňuje velice podrobný 
vývoj obyvatelstva, jednotlivých krajů. Z tohoto důvodu jsem vypočítal 
předpokládaný vývoj obyvatel relevantního trhu, který vidíme v následujícím 
grafu.  
 
Graf 18 Vývoj počtu obyvatel relevantního trhu  

 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Českého statistického úřadu 
 
Vývoj počtu obyvatel má však špatné výsledky regresní analýzy. Koeficient 
determinace vyšel 13%. Koeficient determinace pro vícenásobnou regresní 
analýzu počtu obyvatel s vývojem inflace vyšel stejný jako pro vývoj reálného 
HDP a inflace, a to 61%. To by mělo odpovídat realitě, protože s růstem obyvatel 
stoupá také spotřeba.  
 
Také byly po prvním testu jednoduché regresní analýzy vyřazeny vývoj 
průměrné nominální mzdy a úrovně zaměstnanosti. Důvod byl koeficient 
determinace nižší než 50%.  
 
To mě utrvdilo zůstat pouze u predikce reálného HDP a inflace. Vývoj 
kvantitativních faktorů a jejich prognózu nalezneme v následující tabulce. 
Predikce je označena červenou barvou.  
 
Tabulka 21 Vývoj a predikce kvantitativních faktorů 

Rok R. HDP Inflace 
2005 3 257 972 1,9 
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2006 3 507 131 2,5 
2007 3 831 819 2,8 
2008 4 015 346 6,3 
2009 3 921 827 1 
2010 3 953 651 1,5 
2011 4 033 755 1,9 
2012 4 059 912 3,3 
2013 4 098 128 1,4 
2014 4 313 789 0,4 
2015 4 554 615 0,3 
2016 4 716 141 0,7 
2017 4 900 657 2,1 
2018 5 092 941 2 
2019 5 304 680 2 
2020 5 515 680 2 

Zdroj: Český statistický úřad, Ministerstvo financí České republiky 
 
Hrubý domácí produkt roste mírným a pravidelným tempem a do budoucna se 
očekávají další mírné přírůstky. Inflace je k datu ocenění pod úrovní 1% a 
analytici prognózují její růst ke 2%, kde by se měla ustálit.  
 
5.4 Prognóza relevantního trhu 
Nejvhodnějším postupem k prognóze relevantního trhu by bylo objednat 
marketingovou studii relevantního trhu.14 To však z časových a finančních 
důvodů není možné a proto bude prognóza zhotovena pomocí závislosti mezi 
kvantitativními faktory, jejich vývojem a dlouhodobým vývojem trhu. Použita 
bude analýza časových řad s extrapolací a vícenásobná regresní analýza. Také 
bude pro porovnání zařazena prognóza celého pekárenského trhu v ČR podle 
databáze Passport.  
 
5.4.1  Prognóza spotřeby pekárenských výrobků v ČR 

Pro porovnání zařadíme predikci vývoje spotřeby všech pekárenských výrobků 
včetně cereálií v České republice získanou z databáze Passport. Tyto budoucí 
výdaje najdeme pod názvem „Consumer Expenditure on Bread and Cereals“ 
Podle této databáze se trh bude odvíjet následujcím způsobem:  
 
Tabulka 22 Vývoj trhu veškerého pečiva v ČR podle databáze Passport v mil. 
Kč 

Rok Velikost trhu v mil. 
Kč Roční růst 

2005 30 591  
2006 32 005 4,62% 
2007 32 229 0,70% 
2008 33 534 4,05% 
2009 38 252 14,07% 
2010 37 776 -1,24% 

                                                
 
14 Mařík, M. – kol.: Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní 
metody a postupy. Praha: Ekopress, 2011, s. 68 
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2011 40 175 6,35% 
2012 43 631 8,60% 
2013 44 917 2,95% 
2014 43 954 -2,14% 
2015 44 711 1,72% 
2016 47 848 7,02% 
2017 49 570 3,60% 
2018 47 662 -3,85% 
2019 52 046 9,20% 
2020 54 046 3,84% 

Zdroj: vlastní zpracování podle databáze Passport 
 
Roční růst trhu je nepravidelný a predikce také. V roce 2016 je velký 7% nárůst 
trhu, další rok je nárůst zhruba poloviční a v roce 2018 je plánován pokles trhu 
o téměř 4%. Ten je znovu vystřídán velkým nárůstem 9% trhu. To vede k názoru, 
že tato predikce může mít jisté mezery i přes nepravidelný tržní růst.  
 
5.4.2 Prognóza pomocí analýzy kvantitativních faktorů 

Výběrem vhodných proměných pro regresní analýzu bylo zvoleno HDP 
v reálných cenách z důvodu silné vazby na tržby v maloobchodě a také 
pekárenském průmyslu. Dále byla vybrána inflace z důvodu silné vazby na vývoj 
cen, na kterém je pekárenský trh silně závislý. Výsledek regresní analýzy 
najdeme v příloze.  
 
Při tvorbě časové řady se naskytl problém se statistickou pravděpodobností 
proložení hodnot trhu za minulá období. Nakonec byla vybrána logaritmická 
funkce s koeficientem determinace přes 30%. Ostatní funkce nabízely hodnoty 
pod 20% a tím ještě menší statistickou závislost.  
 
Na základě testů byly za nejvhodnější ze statistického hlediska zvoleny tyto 
modely:  
Časový trend – logaritmická funkce: Trh = 1119,2*LN(rok)+9242 
Vícenásobná regrese: Trh = -1646,448 + 0,0029 x HDP + 543,519 x Inflace 
 
Pomocí předchozích modelů získáme tři prognózy relevantního trhu v mil. Kč:  
 
Tabulka 23 Prognóza relevantního trhu  

Rok Vícenásobná 
regrese 

Roční růst 
regerese 

Časový 
trend 

Roční růst 
č. trendu Passport Roční růst 

Passport 
2005 8 246,8  8 246,8  30 591  
2006 9 964,0 20,82% 9 964,0 20,82% 32 005 4,62% 
2007 11 267,3 13,08% 11 267,3 13,08% 32 229 0,70% 
2008 12 787,4 13,49% 12 787,4 13,49% 33 534 4,05% 
2009 10 819,6 -15,39% 10 819,6 -15,39% 38 252 14,07% 
2010 9 083,7 -16,04% 9 083,7 -16,04% 37 776 -1,24% 
2011 12 659,6 39,37% 12 659,6 39,37% 40 175 6,35% 
2012 12 918,9 2,05% 12 918,9 2,05% 43 631 8,60% 
2013 11 469,5 -11,22% 11 469,5 -11,22% 44 917 2,95% 
2014 11 512,5 0,37% 11 512,5 0,37% 43 954 -2,14% 
2015 10 520,6 -8,62% 10 520,6 -8,62% 44 711 1,72% 
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2016 12 455,0 18,39% 11 819,1 12,34% 47 848 7,02% 
2017 13 752,7 10,42% 11 925,7 0,90% 49 570 3,60% 
2018 14 257,8 3,67% 12 023,1 0,82% 47 662 -3,85% 
2019 14 873,8 4,32% 12 112,7 0,75% 52 046 9,20% 
2020 15 487,7 4,13% 12 195,6 0,68% 54 046 3,84% 

Zdroj: vlastní tvorba 
 
Logaritmický časový trend a vícenásobná regrese poskytují odlišné prognózy, 
převážně v prvních 2 letech, ale ke konci období mají podobnou tendenci se 
ustálit kolem určitých hodnot. Ze statistického hlediska je však vhodnější model 
regrese se závisle proměnnými reálným HDP a inflací. Prognóza podle 
Passportu je kolísavá, ale při odečtení vlivu cereálií byhcom mohli dostat 
věrohodnou prognózu. Prognóza podle časového trendu je pod úrovní budoucí 
možné inflace a to by mělo za následek pokles pekárenského trhu. 
 
Graf 19 Vývoj trhu Chleba a cereálií 

 
 Zdroj: databáze Passport 
 
Díky prognóze z Passportu jsme dokázali definovat růst trhu cereálií a chleba. 
Tato progńoza vypadala věrohodně a z tohoto důvodu byla v Passportu také 
vyhledána prognóza snídaňových cereálií. Tyto cereálie jsou podle passportu 
obsaženy právě v původní prognóze Bread and Cereals. Prognóza rostla od roku 
2008 a dále stagnovala na úrovni kolem 2,5%. Toto procento využijeme a 
odečteme od zmíněné prognózy chleba a cereálií.  
 
Výsledná prognóza chleba tak vychází střídavě rostoucí. Díky získaným 
informacím jsme zjistili, že trh bude ovlivňován do jisté míry kvantitativními 
faktory, ale je také silně ovlivňován faktory kvalitativními. Po zvážení faktorů 
inflace a HDP s prognózou databáze Passport byla stanovena výsledná prognóza 
takto:  
 
Tabulka 24 Konečná prognóza relevantního trhu  
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Rok Tržby 
v mil. Kč 

Tempo 
růstu 

2005 8 246,8  
2006 9 964,0 4,62% 
2007 11 267,3 0,70% 
2008 12 787,4 4,05% 
2009 10 819,6 14,07% 
2010 9 083,7 -1,24% 
2011 12 659,6 6,35% 
2012 12 918,9 8,60% 
2013 11 469,5 2,95% 
2014 11 512,5 -2,14% 
2015 10 520,6 1,72% 
2016 10 720 1,90% 
2017 10 957 2,21% 
2018 11 224 2,43% 
2019 11 524 2,68% 
2020 11 845 2,78% 

Zdroj: vlastní tvorba 
 
5.5 Analýza konkurenční síly 
V této kapitole se budeme věnovat rozboru analýzy tržních podílů konkurentů 
Jizerských pekáren na relevantním trhu a analýze faktorů konkurenční pozice. 
Identifikaci hlavních konkurentů se věnuje již začátek finanční analýzy.  
 
5.5.1 Analýza tržních podílů konkurentů 

Tabulka 25 Tržní podíly Jizerských pekáren a vybraných konkurentů na 
relevantním trhu v letech 2007 - 2015 

 Jizerské pekárny Šumava United Bakeries Penam Tanvald 
2007 2,18% 0,00% 0,00% 21,67% 0,07% 
2008 2,21% 1,35% 0,00% 23,12% 0,10% 
2009 2,45% 2,17% 0,00% 23,33% 0,12% 
2010 2,53% 2,89% 33,53% 27,30% 0,14% 
2011 1,85% 2,15% 16,58% 23,92% 0,09% 
2012 1,87% 2,56% 28,89% 22,15% 0,09% 
2013 1,93% 2,97% 18,94% 26,19% 0,11% 
2014 1,79% 3,11% 18,78% 24,54% 0,11% 
2015 1,94% 3,34% 20,53% 26,00% 0,12% 

Zdroj: vlastní tvorba  
 
Nyní se budeme věnovat porovnání relevatního trhu a k němu náleží tržby za 
prodej výrobků, proto nebudeme brát v úvahu tržby za prodej služeb. V 
charakteristice podniku nalezneme, že tržby za prodej zboží jsou pouze 
dopňkovým zdrojem tržeb.  
 
Z tabulky vidíme, že pekárny Šumava a United Bakeries nemají v prvních letech 
žádný podíl na relevantním trhu. Je to z důvodu, že byly založeny později. Z 
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grafu vidíme, že Jizerské pekárny svůj podíl na trhu zvyšovaly do roku 2010. 
Ostatní konkurenti také rostli do roku 2010 a poté v následujícím roce následoval 
pokles. Důvodem byl velký nárůst ceny mouk. Pekárnám však trvalo téměř půl 
roku, než domluvili vyšší odbytové ceny s řetězci. Odbyt proto nebyl tak 
významný. Vývoj cen mouk ukazuje následující graf: 
 
Graf 20 Vývoj cen mouk v období 2010 – 2015 v Kč/Kg 

 
Zdroj: účetní závěrky společnosti JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o. 
 
Všem pekárnám poté rostly tržní podíly kolísavým tempem, které se v 
posledních letech ustálily. Musím poznamenat, že když se podíváme na 
výsledky pekárny Tanvald, tak uvidíme každým rokem podobná procenta. Je to 
z toho důvodu, že ve zmíněných letech uvádí do svého účetnictví opakovaně 
stejné hodnoty. Oceňovanému podniku také rostl tržní podíl. Jedinný pokles 
zaznamenal v roce 2014 a to z důvodu ukončení činnosti prodejen SPAR. Část 
produkce tak přešla na společnost Ahold a do roka si firma získala odbyt v 
dalších řetězcích. Růst a pokles tržních podílů je k dispozici v příloze.  
 
Pro lepší vyjádření konkurenceschopnosti si ukážeme porovnání tržních podílů 
Jizerských pekáren a jejich změny vůči konkurentům. Díky tomuto poměru tržeb 
konkurentů zjistíme, zdali oceňovaný podnik vůči své vybrané konkurenci svůj 
tržní podíl zvyšuje či nikoliv.  
 
Tabulka 26 Index poměru tržního podílu Jizerkých pekáren k tržnímu podílu 
vybraných konkurentů v letech 2007-2015 
Jizerské	pekárny/konkurent	 Šumava	 United	Bakeries	 Penam	 Tanvald	

2007   0,10	 29,19	

2008 1,63	 	 0,10	 22,38	

2009 1,13	 	 0,10	 21,00	

2010 0,87	 0,08	 0,09	 18,22	

2011 0,86	 0,11	 0,08	 19,89	
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2012 0,73	 0,06	 0,08	 20,59	

2013 0,65	 0,10	 0,07	 17,54	

2014 0,58	 0,10	 0,07	 16,36	

2015 0,58	 0,09	 0,07	 16,18	
Zdroj: Vlastní tvorba 
 
Zde vidíme, že oproti hlavnímu konkurentovi Šumavským pekárnám, ztrácí 
Jizerské pekárny podíl na trhu. Je to hlavně z důvodu velkého nárůstu tržeb 
Šumavských pekáren. Ostatním konkurentům rostl podíl na trhu rychleji než 
oceňovanému podniku a proto tento index vůči všem konkurentům postupně 
klesá. Pro lepší přehled a návaznost v čase si můžeme prohlédnout také tempo 
růstu těchto indexů, které najdeme v příloze, stejně jako podrobné tabulky.  
 
 
5.5.2  Konkurence v podobě obchodních řetězců  

Příčin pomalého růstu relevantního trhu, jakožto i celkového trhu s tradičním 
chlebem a bílým pečivem je jistě více. Jak jsme již uvedli, výroba v kilogramech 
klesá a pravděpodobně bude docházet spíše k cenovému růstu.  
 
Jednu z příčin vidím v preferencích zákazníků, kteří nakupují stále častěji u 
obchodních řetězců. Zákazníci si zvykli nakupovat větší množství zboží na 
jednom místě a řetězce tak mají velký vliv na to, které zboží vystaví a s jakým 
dodavatelem budou spolupracovat. Obchodní řetězce jsou také hlavním 
konkurentem všech pekáren, které mají tržby za prodej zboží přes vlastní 
prodejny. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl stručně zanalyzovat vývoj na trhu 
maloobchodu. 
 
Jak jsme již uvedli v charakteristice trhu, v posledních letech se tak rozšířil tlak 
na výrobu šokově zmraženého pečiva u kterého mají obchodní řetězce vyšší 
marži. Zároveň některé obchodní řetězce rezignují na spolupráci s pekárnami a 
své pečivo si vyrábí sami, např. řetězce Globus, Albert nebo Interspar. To by 
mohl být do budoucna velký problém, protože tlak na pekárny by se mohl 
zvyšovat.   
 
To je také jeden z důvodů velkého poklesu tržních podílů všech pekáren v roce 
2011. Tlak na pokles cen produkce byl velký a následné vyjednávání na zvýšení 
cen kvůli růstu cen mouky, a tím nákladů pro pekárny, bylo pomalé. Levný chléb 
a rohlíky jsou totiž produkty, které nechce žádný obchodní řetězec zdražovat, 
protože ví, že na tento sortiment se zákazníci dívají při porovnávání cen mezi 
jednotlivými markety.  
 
Výhodnější postavení větších nadnárodních řetězců a jejich růst nám poskytne 
následující tabulka:  
 
Tabulka 27 Statistika počtu maloobchodních domů podle společnosti AC 
NIELSEN 

obchody k 1. 1. 
2000 

k 1. 1. 
2011 

k 1. 1. 
2016 
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do 50 m2 10 662 8 129 6 619 
51-100 m2 5 254 4 235 4 679 

101-200 m2 2 208 1 734 1 826 
201-400 m2 837 608 518 

supermarkety 401-2500 m2 včetně̌ 
diskontů 

900 1 291 1 334 

hypermarkety (od 2501 m2) 68 273 318 
celkem 19 929 16 270 15 294 

Zdroj: Statistika společnosti AC Nielsen 
 
Společnost AC Nielsen15 provádí po světě, ale také na českém trhu důkladné 
statistiky o spotřebitelých, jejich preferencích a spotřebě. Statistiky ukazují, že 
pokračuje zánik malých prodejen s potravinami a smíšeným zbožím. Větší 
obchody jako supermarkety a hypermarkety se na celkovém obratu 
maloobchodu podílejí už 80 procenty, což je nejvyšší podíl ve střední Evropě. 
Celkový počet prodejen klesl za pět let zhruba o tisíc. Vliv velkých řetězců se 
jasně zvětšuje a jejich tržní podíl roste.  
 
Je tedy otázkou, zdali je výhodnější spolupracovat s obchodními řetězci a nechat 
si diktovat cenu za produkci, nebo se s nimi pustit do těžkého boje a snažit se 
udržet menší odbytiště svého zboží s doprovodným prodejem zboží. Oceňovaný 
podnik zvolil obě varianty. 
 
Tím, že je jedním z akcionárů a zároveň členem 7 členného seskupení pekáren 
MILLBA-CZECH, a.s., má lepší vyjednavací pozici. Přesto však jednání s 
řetězci o změnách cen trvají několik měsíců. Další výhodou lepšího tlaku na 
řetězce je růst konkurenceschopnosti vůči menším pekárnám. Díky politice 
Ministersta zemědělství a Evropské unie se prosazuje trend k regionálním 
potravinám a řetězce tak více nakupují pečivo z regionu, proto je výhodou být 
součástí větší skupiny.  
 
 
 
5.5.3 Analýza faktorů konkurenční pozice 

5.5.3.1 Stanovení přímých faktorů 

Šíře nabízeného sortimentu 

Společnost Jizerské pekárny spol. s.r.o. nabízí své produkty v devíti kategoriích 
a tím pádem pokrývá širokou škálu pekařských produktů. Jedná se především o 
tyto kategorie: chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, cukrářské výrobky, knedlíky, 
trvanlivé výrobky, bezlepkové výrobky, výrobky pro diabetiky, ostatní výrobky 
(druhotné zpracování, např. strouhanky). V porovnání se společností Penam a.s. 
mají Jizerské pekárny sortiment větší o 3 kategorie. Ani jedna z porovnávaných 
pekáren nenabízí sortiment knedlíků, diabetického pečivo. Výrobě 
bezlepkových výrobků se firma věnuje téměř od svého založení.  V současnosti 
                                                
 
15 AC NIELSEN – nielsen.com 
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představuje nabídka bezlepkového sortimentu více než 30 druhů, včetně 
bezlepkové směsi, které jsou distribuovány v rámci celé ČR. Plošně tak 
uspokojují potřeby celiaků odkázaných na bezlepkovou výživu.  (5 bodů z 6) 

Cena výrobků 

Cena výrobků se určuje u popisovaných společnosti velmi obtížně, protože 
většina pekáren má mimo své kamenné prodejny ještě širokou síť distribuce do 
velkoobchodů. Ceny, za které si pečivo kupují velkoobchody jsou obsahem 
smluv, které v rámci konkurenčních bojů nelze přesně získat. Ovšem při 
osobním rozhovoru s majiteli 2 konkurenčních pekáren vyplynulo, že marže, za 
kterou prodávají všechny pekárny svoje výrobky velkoobchodům, jsou velice 
nízké a na pokraji pokrytí nákladů. Vedení všech pekáren se stále pere 
s problémem malých marží a bojí se navyšovat ceny svévolně, jelikož 
konkurence by využila takové situace a všechny zákazníky přetáhla nenávratně 
k sobě. Pekárny proto musí přicházet na trh s pečivem, které je levné na výrobu 
a s lepší marží, jako je jemné pečivo, sezónní pečivo atd. U námi oceňované 
společnosti Jizerské pekárny jsou marže a ceny na velmi nízké úrovni, informace 
jsou potvrzené jednatelem společnosti. (2 body z 6) 

Distribuce 
Jizerské pekárny spol. s.r.o. mají rozsáhlé zásobovací oblasti, které jsou na 
území Libereckého, Ústeckého, Středočeského kraje a Prahy. Řetězce jsou stále 
hlavními odběrateli. 

Jizerské pekárny zásobují také okres Česká Lípa. Maloobchodní prodejny 
pekáren jsou moderně vybaveny a mají vlastní pečící plochu. Nyní jich je přes 
45 a každoročně přibývají nové. Jedná se o konkurenční výhodu, protože ostatní 
pekárny toto nemají. Denní dodávky spotřebitelům jsou zajišťovány vlastními 
rozvážkovými vozidly řady Mercedes Benz pro splnění vysoké hygienické 
úrovně. V posledních letech společnost rozšířila síť svých prodejen v Praze o 
dalších 6 a také se má jejich počet nadále zvyšovat. Praha začíná být pro pekárny 
zajímavější destinací. Svědčí o tom i ocenění z roku 2014. Vítězná prodejna byla 
v ulici Dušní. V porovnání s konkurencí by se mohly pekárny rozšířit 
rovnoměrně po celé republice, jako např. společnost Penam .a.s. 

Hlavní konkurent, Šumavské pekárny, mají z velké většiny otevřené prodejny 
ve stejných lokalitách. Šumavské pekárny mají tržby v zásadě pouze z prodeje 
přes své prodejny a její prodejní sítě mohou být pro oceňovaný podnik hrozbou.  

  (4body z 6) 

Hloubka sortimentu 

Množství sortimentu se pravidelně plánuje dle objednávek a vždy pokryje 
poptávku objednavatelů. V kamenných prodejnách je šíře sortimentu i hloubka 
sortimentu srovnatelná a velmi variabilní dle nadcházejících svátků nebo 
významných událostí. Jizerské pekárny dokáží vyrobit některé výrobky na přání 
zákazníka. Například bezlepkový dort pro celiaka, který slaví narozeniny. (5 
bodů z 6) 
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Kvalita zboží 
Kvalitu výrobků dokazuje výroba bezlepkových výrobků. Jizerské pekárny mají 
dokonale oddělenou výrobu bezlepkového pečiva od běžného. Kvalitu také 
kontroluje laboratoř. Vysokou technickou, technologickou a hygienickou úroveň 
výrobní, odbytové a obchodní činnosti potvrzují získané certifikáty HACCP a 
IFS Food. Certifikát ČSN EN ISO 9001: 2001 získaný v roce 2004 byl 
obhajován a v roce 2010 nahrazen certifikací dle normy International Featered 
Standard Food (IFS Foood). Stejně tak certifikát HACCP, který kontroluje 
plnění všeobecných požadavků na systém kritických bodů a je tak společností 
CSQ – Cert pod stálou kontrolou. Konkurence musí také splňovat veškeré 
výrobní normy a postupy a proto jsou tyto certifikáty spíše standardem. (3 body 
z 6) 

Kvalita obsluhy 

Kvalitu obsluhy určují obchodní řetězce. U vlastních prodejen zaměstnanci 
poskytují i nadstandartní poradnu. Zákazníci se také mohou obracet na 
zaměstnankyni s dotazy týkající se bezlepkových potravin. Zároveň se 
zaměstnanci vyznají v sortimentu výrobků v oblasti způsoby přípravy, druhu 
mouky a chuti výrobků. Ale pro získání dostatečných informací by bylo 
zapotřebí zaměstnance navíc, aby se neutvářely fronty. (5 bodů z 6) 

Značka, image firmy  

Ochranná známka Jizerských pekáren spol. s.r.o. je velmi zajímavá a má 
dominantní znak ve tvaru rohlíku, který velice trefně spotřebitele navede na 
výrobce a dle obrázku smrku na ochranné známce je spotřebiteli jasné, že původ 
výrobku je z hor, jako jsou například Jizerské hory. Ochranná známka tímto 
splňuje rozlišovací způsobilost pro spotřebitele a snadno si jej spotřebitel vybaví 
při zobrazení loga na obalu nebo na prodejně. Image firmy je na vysoké úrovni, 
společnost neměla hlučné mediální kauzy nebo soudní spory ohledně kvality 
výrobků. Má velmi dlouho tradici a název společnosti je spojován s dobrým 
jménem. Internetové stránky a vizuální podoba corporátní identity je zastaralá a 
spíše průměrná. 

Jizerské pekárny pořádají také sraz celiaků Libereckého kraje, jelikož se zde 
prodává 35 tun bezlepkových výrobků měsíčně a je jich více než 30 druhů. 
Takové akce jiná pekařství nepořádají. Po předběžném objednání jsou pekárny 
splnit zákazníkovi přání, co se týče zasílání zboží, množství zboží a také složení.  
(4 body z 6) 

Reklama  

Značka a image je na vysoké úrovni, je však společností špatně propagována. 
Společnost nemá velké množství reklamních kanálů jako jiné konkurenční 
společnosti. Písmo na polepech na autech působí velmi zastaralé. Loga na 
prodejnách jsou malá a nevýrazná. Letáky a reklamní akce společnost nerozesílá. 
Prodejny ani před vchodem do prodejny nepíšou na reklamní plochy akční 
nabídky. Jediný funkční reklamní kanál jsou internetové stránky, které taktéž 
působí velmi jednoduše a nemá naformátované písmo. Fotografie výrobků jsou 
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bílém na podkladu. Konkurentni naopak používají interaktivní časopisy nebo 
fota se zajímavým pozadím. Internetové stránky oceňovaného podniku nabízejí 
e-shop, což zvyšuje zajímavost stránek a nutí zákazníky nahlídnout do 
sortimentu, ale přístup je ztížen přihlašovacími kroky, které doporučuji až na 
konec objednávky, aby to spotřebitele neodradilo. (2 body z 6) 

 
5.5.4 Stanovení nepřímých faktorů  

 
Při stanovování nepřímých faktorů budeme posuzovat management, personál a 
dlouhodobý majetek s investicemi do Jizerských pekáren v porovnání 
s konkurencí.  
 
5.5.4.1 Management  
 
Management má silný vliv na konkurenceschopnost kvůli velkému vlivu na 
důležité kroky společnosti. Kvalita managementu je hodnocena převážně 
z informací dostupných na internetu a v závěrkách společností.  
 
Jizerské pekárny jsou stále řízené z Libereckých kanceláří svými zakladateli a 
vlastníky. To má řadu výhod ohledně flexibility a rychlosti řízení. Stejně na tom 
jsou také konkurenční pekárny Tanvald a Šumava. Pekárnu Tanvald řídí jedna 
rodina a pekárnu Šumava dokonce jeden majitel. Tím může být rozhodování 
ještě rychlejší. Nopak větší konkurenti jako Penam a United Bakeries jsou řízené 
již klasickým hierarchickým uspořádáním, které má více stupňů vedení a tlakem 
na výkonost. Obě společnosti jsou navíc v mezinárodním holdingu a proto je na 
ně vyvíjen větší tlak. Oproti tomu u menších pekáren, jako je oceňovaný podnik 
nebo menší konkurenti, postrádáme dlouhodobé plány a vize. Chybí zde 
strategie dlouhodobého horizontu, kterou mají větší společnosti.  
 
Z tohoto důvodu ani u Jizerských pekáren nenalezneme konkrétní misi a vizi. U 
pekáren Šumava nalezeneme alespoň motto: „Naším hlavním cílem je Vaše 
spokojenost“, které můžeme považovat za misi společnosti. Větší společnosti 
přebírají často vizi z vedení holdingu a vědí, co se od nich očekává. United 
Bakeries má naopak přímo zveřejněné informace o vizi a misi na svých 
stránkách. Většina společností se snaží zmínit a zviditelnit svoji dlouhodobou 
tradici a poctivé výrobky.   
 
Důvod menšího plánování u pekáren, hlavně těch menších, je také nestabilní trh. 
V současné chvíli je totiž problematické naplánovat i tržby a náklady na jeden 
rok dopředu. Ceny produkce neustále klesají a stoupají a větším problémem je 
zmiňovaná spolupráce s obchodními řetězci.  
 
Co se týká osobní kvalifikace, tak menší společnosti nebývají pro studenty 
vysokých škol primárním cílem. Z tohoto důvodu usuzuji, že na řídících pozicích 
budou spíše šikovní a osvědčení pracovníci z výroby. To může mít výhody 
tacitních znalostí. Na druhou stranu může být nevýhodou úzký rozhled a tím 
pádem pomalejší řešení různých složitých problémů. Velké společnosti se snaží 
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již pomocí stáží vychovat své budoucí spolupracovníky.  Celkově tedy k vnímám 
kvalitu managementu jako průměrnou. (3body z 6) 
 
5.5.4.2 Zaměstnanci 
 
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o. v současné chvíli zaměstnávají přes 350 
zaměstnanců na různých pozicích. Od samotných pekařů, pomocných sil 
v pekárně, řidičů až po samotné prodavače. Z řad místních obyvatel je obecně 
těžké nabírat nové zaměstnance k stabilnímu udržení provozu už jen z toho 
důvodu, že práce v pekárně je kvalifikovanou profesí a těžko se zkušený pekař 
nahrazuje. Navíc je obecně složité práci v pekárně udržovat v nepřetržitém 
provozu 7 dní v týdnu, hlavně bazírovat na nočních směnách a řídit síť logistiky. 
Zaměstnanci se nemůžou efektivně motivovat zajímavou mzdou. Mzdy se 
pohybují na úrovni minimální mzdy, jelikož společnost šetří a to na nejdražší 
položce lidských zdrojů.  
 
Každý řeší nedostatek lidských zrdrojů jinak. Společnost Penam a.s. se již 
dlouhodobě zabývá tvorbou projektů na investice do výroby a lidských zdrojů, 
aby práci co nejvíce vykonávali stroje a tím se šetřilo na počtu zaměstnanců a 
naopak za ušetřené peníze se přidávaly výplaty stávajícím zaměstnancům. 
Pekárna Tanvald nabízí zaměstnancům dvousměnný provoz, pouze odpolední a 
noční směny, které jsou více populární, než třísměnný provoz. Jizerské pekárny 
nabízí příspěvek na penzijní připojištění a příspěvek na jazykové kurzy jako 
zaměstnanecký benefit. Pekařství Šumava nabízí slevu na koupi výrobků pro 
svoje zaměstnance ve výši od 10-15%. United Bakeries a.s. naopak nabízí 5 
týdnů dovolené a stravenky. (3 body z 6) 
 
5.5.4.3 Dlouhodobý majetek a investice  
Investice do dlouhodobého majetku a jejich vývoj byly řešeny již ve finanční 
analýze. V současné době je na celém českém trhu přebytek pekárenské 
kapacity, viz. zavírání většího počtu pekáren. Při různých akvizicích se 
potenciální kupující, kterých je málo a jedná se většinou o větší pekárny, 
nezajímají o provozní majetek. Nový stroj tak krachující pekárně na hodnotě 
nepřidá. Důležité jsou hlavně odbytové cesty. 16 
 
Jizerské pekárny investují do majetku, obnovují vozový park pro kvalitní 
uchování potravin při převozu, dále obnovují a kupují nové pece. Odpisy jsou 
větší než investice do nového majetku, protože větší investice proběhly 
v minulých letech. 
 
Celkově se tedy každoročně investuje do obměny strojního zařízení, aby byla 
zajištěna maximální kvalita výrobků a zároveň byli schopni flexibilně reagovat 
na požadavky řetězců. (3 body z 6)  
 

                                                
 
16 Poznámka majitele konkurenční pekárny 
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5.5.4.4 Finanční situace 
Z finanční situace vyplývá solventnost podniku a velká finanční rezerva. 
Zároveň však špatná rentabilita posledních let. (2 body z 6) 
 
5.5.5 Vyhodnocení vnitřního potenciálu Jizerských pekáren 

Nyní po analýzách jednotlivých přímých a nepřímých faktroů můžeme vyhodnotit 

celkovou konkurenční sílu JIZERSKÝCH PEKÁREN spol. s.r.o.  

 
Tabulka 28 Vyhodnocení vnitřního potenciálu JIZERSKÝCH PEKÁREN spol. 
s.r.o. 

Kritérium Váha Bodové hodnocení kritéria atraktivity Body Váha 

Negativní   Průměr     Pozitivní   × 

0 1 2 3 4 5 6   Body 

Př
ím

é 
fa

kt
or

y 

1 Cenová 
úroveň 3      x         2  6  

2 Šíře 
sortimentu 1            x   5  5  

3 Hloubka 
sortimentu 1            x   5  5  

4 Kvalita zboží 2        x       3  6  
5 Distribuce 1          x     4  4  
6 Možnost 

týdenních 
nákupů 2      x         2  4  

9 Kvalita 
obsluhy 1            x   5  5  

10 Účinnost 
reklamy 2      x         2  4  

11 Image firmy 2          x     4  8  

N
ep
ří

m
é 

fa
kt

or
y 

12 Kvalita 
managementu 3        x       3  9  

13 Výkonný 
personál 2        x       3  6  

15 Majetek a 
investice 2        x       3  6  

16 Finanční 
situace 1      x         2  2  

Celkem 23                  70  
Zdroj: Mařík, M. – kol.: Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní 
metody a postupy. Praha: Ekopress, 2011, s. 90 
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Nejvyšší váhu dostaly faktory cenové úrovně, protože je důležitá pro zákazníky, 
kteří určují budou tržby, faktor managmenentu, protože řízení firmy je na něm 
závislé. Naopak nejnižší váhu dostaly systém řízení oběhu zboží, rychlost 
obsluhy u pokladen a image firmy, protože se jedná o faktory, které se mohou 
rychle měnit a stálost není zaručena. Oceňovaný podnik získal 70 bodů z 138 
možných. Jedná se o hodnocení 51%.  
  

5.5.6 Perspektivnost podniku  

Tabulka 29 Matice k posouzení efektivnosti podniku 

K
on

ku
re

nč
ní

 sí
la

 

Velká 

Podniky, které́ by 
měly změnit 

zaměření svého 
podnikání 

Podniky s dobrou 
perspektivou 

Podniky s 
jednoznačnou 
perspektivou 

Střední 

Podniky, které́ by 
měly změnit 

zaměření svého 
podnikání 

Podniky s 
přijatelnou 

perspektivou 
Podniky s dobrou 

perspektivou 

Malá Podniky téměř̌ 
bez perspektivy 

Podniky s malou 
perspektivou 

Podniky s 
omezenou 

perspektivou 
 Nízká Střední Vysoká 

 Atraktivita trhu 
Zdroj: Mařík, M. – kol.: Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní 
metody a postupy. Praha: Ekopress, 2011, s. 93 
 

Analýza faktorů trhu vyšla na 55%, což znamená, že atratktivita trhu je průměrná 
a s výsledkem 51% vyšla také průměrná konkurenční síla. Podnik patří mezi 
podniky s přijatelnou perspektivou. To vysvětluje situaci, kdy v posledních 
letech společnosti postupně roste tržní podíl, ale pomaleji oproti vybraným 
konkurentům. Vybraní konkurenti mají v průměru lepší konkurenčí sílu, přesto 
věřím, že podnik má jistý potenciál růstu oproti neperspektivním a krachujícím 
konkurentům.  
 
 
5.5.7 Prognóza tržního podílu  

 
Tabulka 30 Prognóza tržního podílu JIZERSKÝCH PEKÁREN spol. s.r.o.  

 Tržní podíl Tempo růstu 
2007 2,18%  
2008 2,21% 1,3% 
2009 2,45% 10,9% 
2010 2,53% 3,3% 
2011 1,85% -27,0% 
2012 1,87% 1,5% 
2013 1,93% 2,9% 
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2014 1,79% -7,0% 
2015 1,94% 8,2% 
2016 1,970% 1,546% 
2017 1,995% 1,269% 
2018 2,017% 1,103% 
2019 2,036% 0,942% 
2020 2,054% 0,906% 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Na základě důkladné finanční a strategické analýzy hodnotím potenciál podniku 
jako průměrný. Společnost měla v posledních letech problémy se ziskovostí. 
Jedná se však o problém celého trhu, protože v daných letech stouply ceny 
vstupů. Kdybychom přičetly odpisy v jednotlivých letech, které nejsou reálnými 
výdaji, zjistíme, že cashflow podniku nebylo narušeno. Postupně podniku rostou 
tržní podíly. Díky analýze konkurenční síly můžeme v následujících 5 ti letech 
předpovědět malý nárůst tržních podílů na úkor slabších konkurentů na 
relevantním trhu, který bude ustálen na 2,054% tržního podílu.  
  
5.5.8 Perspektivnost podniku, prognóza tržeb a volba délky první fáze 

Tabulka 31 Prognóza tržeb za vlastní výrobky JIZERSKÝCH PEKÁREN spol. 
s.r.o. 

Rok Tržby v tis. Kč Tempo růstu 

2007 245 181 13,08% 

2008 281 983 15,01% 

2009 264 612 -6,16% 

2010 229 563 -13,25% 

2011 233 594 1,76% 

2012 241 873 3,54% 

2013 220 971 -8,64% 

2014 206 188 -6,69% 

2015 203 930 -1,10% 

2016 209 922 2,94% 

2017 215 809 2,80% 

2018 221 592 2,68% 

2019 227 186 2,52% 

2020 232 910 2,52% 

Zdroj: vlastní tvorba 

Graf 21 prognóza vývoje tržeb JIZERSKÝCH PEKÁREN spol. s.r.o. v tis. Kč 
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Zdroj: vlastní zpracování 
 
Prognóza tržeb za vlastní výrobky byla spočítána jako součin prognózy 
relevantního trhu a prognózy tržních podílů. Tržby oceňovaného podniku rostou 
rychleji než tržby relevantního trhu, protože Jizerské pekárny mají potenciál 
sebrat slabší konkurenci podíly na trhu. Slabší konkurencí jsou myšlené pekárny 
na relevantním trhu, které svůj podíl ztrácejí a nebo postupně vstupují do 
likvidace, viz. kapitola kvalitativní faktory trhu a zavření Michelských či 
Semilských pekáren.  
 
Délku první fáze jsem stanovil na 5 let, protože trh je již rozvinutý. Přesto má 
stále potenciál růstu už jen díky predikovanému růstu počtu obyvatel a tím i 
spotřeby. Dále předpokládám postupné narovnávání cen výrobků k průměru 
Evropské unie. Trh by se měl během pěti let postupně stabilizovat. Zároveň 
předpokládám mírný růst podílu oceňovaného podniku na trhu. Pro druhou fázi 
předpovídám stabilní růst trhu ve výši 2,5%. Tržby podniku ve druhé fázi 
porostou stejným tempem. Na základě finanční a strategické analýzy mohu 
potvrdit předpoklad going concern.  
 
5.6 Vyhodnocení strategické analýzy 
Po provedení strategické analýzy konstatuji, že JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. 
s.r.o. jsou podnikem s přijatelnou perspektivou. Konkurenční síla vyšla 
průměrná. Relevantní trh má také průměrný růstový potenciál. Předpoklad going 
concern byl ohrožen pouze nízkou rentabilitou v posledních letech. Po 
zohlednění přebytečné pekárenské kapacity na českém trhu a vysokými odpisy 
jsem došel k závěru, že nebylo narušeno podnikové cashflow a že problémy se 
ziskovostí má celý pekárenský trh v České republice i trh relevantní. Důvodem 
těchto problémů jsou nízké ceny výrobků, konkrétně bílého pšeničného pečiva 
a chleba, s velkým nárůstem cen mouky žitné i pšeničné. Tato situace však není 
dlouhodobě udržitelná a vede k postupnému odchodu slabších konkurentů z trhu 
a mírnému nárůstu cen, které by se měly postupně zvedat k průměru Evropské 
unie. Oceňovaná společnost tak postupně navyšovala své tržní podíly pomaleji, 
než silnější konkurenti, ale bude je navyšovat dále a to oproti slabším 
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konkurentům. Riziko spočívá v růstu vlivu obchodních řetězců a proto je dobrou 
strategií vyvážet svou produkci do svých prodejen a také rozvíjet spolupráci s 
obchodními řetězci. Pro ocenění výnosovými metodami je nezbytné sestavit 
finanční plán.  
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6 Generátory	hodnoty	a	finanční	plán	
Protože výsledkem práce bude ocenění tržní, prognózy a finanční plán bude 
postaven na obecně přijímaných předpokladech. Prvním krokem rozdělíme 
aktiva na provozně potřebná a nepotřebná, neboli operační a neoperační. 
Operační činnost je ta část podnikatelské činnosti, která slouží k základnímu 
podnikatelskému účelu.17 Provozně nutná aktiva jsou potřebná pro core business 
oceňovaného podniku. Rozdělení nám velice usnadní zmiňované odštěpování 
společností v posledních 5 ti letech právě z důvodu případného prodeje pekárny 
a tím prodeje pouze core businessu. V roce 2010 byl odštěpen Hotel Atrium Lbc 
s.r.o a v roce 2015 došlo k většímu odštěpení JIPEK s.r.o., do něhož byl odštěpen 
právě pouze majetek neprovozní. 
 
Dále provedeme analýzu a prognózu generátorů hodnoty. Analýza generátorů 
hodnoty bude, stejně jako finanční a strategická analýza, provedena od 1.1.2010 
do 31.12.2015. Po zjištění hlavní faktorů ovliňujících dané generátory 
provedeme jejich prognózu do budoucna. Prognóza bude stejná jako délka první 
fáze a to 1.1.2016 až 31.12.2020. Nakonec bude sestaven finanční plán. Všechny 
operace budou provedeny se zaměřením na JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o., 
ale od 1.1.2013 také Jizerské pekárny Stores s.r.o., které jsou také core 
businessem, konkrétně odbytem v Praze. 
 
6.1 Rozdělení aktiv na provozně nutná a nepotřebná 
Jak již bylo podrobně popsáno v charakteristice podniku, v roce 2015 byl 
odštěpen veškerý neprovozní majetek do společnosti JIPEK, s.r.o., kvůli 
možnému budoucímu prodeji pekáren. Z toho důvodu se dal poměrně dobře určit 
provozně potřebný majetek pro rok 2015. 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek vzrostl během sledovaného období na 151,3% 
své původní hodnoty v roce 2010 a jedná se o aktivity v oblasti výzkumu a 
vývoje, konkrétně technologie pro přímé rozpékání ve vlastních prodejnách a 
ocenitelná práva. Jedná se o 0,4% z hodnoty aktiv a o majetek provozně nutný. 
 
Dlouhodobý hmotný majetek během sledovaného období výrazně poklesl díky 
již zmíněnému odepisování. Stále se však jedná o nejvýraznější složku aktiv, což 
je pro výrobní podnik typické. Nejvýraznější jsou stavby, konkrétně pekárna v 
České Lípě a také samostatné movité věci a soubor movitých věcí. Jedná se o 
stroje a dopravní prostředky.  
 
Dlouhodobý finanční majetek nepotřebný k provozu byl také celý vyčleněn do 
společnosti JIPEK, s.r.o. K 31.12.2015 má již pouhých 17% své hodnoty z roku 
2010. Firma si tak drží pouze provozně nutné, strategické, podíly v MILLBA 
CZECH a.s. a také ve zmíněných Jizerských pekárnách Stores s.r.o. 
 
                                                
 
17 Miloš Mařík, Pavla Maříková: Moderní metody hodnocení výkonnosti a 
oceňování podniku. Praha, Ekopress, 2005, str. 15 



 
 

60 

Zásoby i pohledávky se postupně také snižovaly. Doba obratu zásob i 
pohledávek je vůči vybrané konkurenci na lepší úrovni a podnik s nimi pracuje 
efektivně.  
 
Peníze na účtech a v bance zařadíme celé jako provozně potřebné. Jejich hodnota 
se sama během sledované období snížila mírně nad doporučenou míru likvidity, 
viz. finanční analýza.  
 
Konzultace s jednatelem společnosti mě utvrdila v doměnce, že veškeré denní 
cashflow z vlastních prodejen je využíváno k provozu. Jiný krátkodobý finanční 
majetek oceňovaný podnik nemá. Společnost nemá žádné krátkodobé úvěry a 
má pouze krátkodobé neúročené závazky.  
 
Strukturu provozně nutného dlouhodobého majetku za minulá období 
nalezneme v příloze č. 22.  
 
Tabulka 32 Analýza provozně nutného investovaného kapitálu (tis. Kč) 

 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 

Dlouhodobý nehmotný majetek 312 364 361 369 333 472 

Dlouhodobý hmotný majetek 70 319 69 453 67 958 66 254 65 044 64 642 
Dlouhodobý finanční majetek 8 501 8 491 7 442 6 581 5 144 4 753 

Dlouhodobý provozní majetek 79 132 78 308 75 761 73 204 70 521 69 867 
Zásoby mat. výrobků a zboží 11 122 11 582 12 112 12 579 11 270 10 485 

Krátkodobé pohledávky 44 571 46 275 52 512 38 481 37 202 26 120 

Neúročené závazky 33 343 29 800 30 368 38 567 37 110 27 130 

Krátkodobý finanční majetek 26 365 25 931 11 866 19 643 21 631 15 944 

Časové rozlišení aktivní 3 739 3 563 2 283 1 748 2 492 1 690 

Časové rozlišení pasivní 173 129 151 212 109 60 

Provozně nutný pracovní kapitál 52 281 57 422 48 254 33 672 35 376 27 049 
Provozně nutný inv. Kapitál 131 413 135 730 124 015 106 876 105 897 96 916 

Zdroj: vlastní tvorba na základě účetních závěrek společnosti 
 
6.2 Korigovaný provozní výsledek hospodaření 
Korigovaný provozní výsledek hospodaření, dále KPVH, je ziskem, který 
zohledňuje provozně nutná a nenutná aktiva tak, že bere v úvahu jen výnosy a 
náklady spojené s hlavní činností podniku. Pro určení KPVH použijeme 
provozní výsledek hospodaření. Tím bude zajištěno, že již nebude zahrnovat 
mimořáný výsledek hospodaření, který by do dalšího ocenění vcházet neměl.18 
 
Tržby i zůstatkovou cenu z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 
nevyloučíme, protože se jednalo o výnosy z prodeje majetku, který je používán 
k hlavnímu provozu a bude se postupně prodávat a obměňovat každým rokem a 
                                                
 
18 Mařík, M. – kol.: Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní 
metody a postupy. Praha: Ekopress, 2011, s. 123 
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proto ho do hlavního provozů můžeme zařadit. Také přičíst výnosy z podílů 
ovládaných a řízených osob a účetních jednotek s podstatným vlivem, protože 
se jednalo o aktiva, která byla ponechána v hlavním provozu podniku.  
 
Dále navýšíme provozní výsledek hospodaření o výnosové úroky 
pravděpodobně plynoucí z peněz uložených na bankovních účtech, které jsme 
také nechali v hlavním provozu podniku. 
 
Tento korigovaný provozní výsledek hospodaření je generovaný provozně 
nutným investovaným kapitálem. Bude vyjádřen před odpočtem daní a odpisů 
pro praktickou prognózu ziskové marže. Odpisy také analyzujeme a uděláme 
jejich prognózu do provozně nutného dlouhodobého majetku. Rentabilitu 
provozně nutného investovaného kapitálu nalezneme pro lepší porovnání s 
plánovanou rentabilitou ve finančním plánu.  
 
Tabulka 33 Korigovaný provozní výsledek hospodaření před odpisy a daní (tis. 
Kč) 

 31.12. 
2010 

31.12. 
2011 

31.12. 
2012 

31.12. 
2013 

31.12. 
2014 

31.12. 
2015 

Provozní výsledek hospodaření -5 875 483 1 466 -3 837 -411 -1 719 
Výnosy z podílů o. 
 a říz. osob 0 0 0 500 1 000 1 000 

Výnosové úroky 167 248 284 244 483 28 

Odpisy DM 16 587 12 934 9 919 8 044 9 353 9 074 
KPVH před odpisy 
 a daní 10 879 13 665 11 669 4 951 10 425 8 383 

Zdroj: vlastní tvorba 
 
6.3 Generátory hodnoty  

6.3.1 Tempo růstu tržeb 

Při tvorbě generátorů bereme v úvahu růst celkových tržeb, tedy tržeb za prodej 
vlastních výrobků, ale také tržeb za prodej zboží. Z tohoto důvodu bychom měli 
naprognózovat vývoj tržeb za prodej zboží. 
 
Tuto prognózu podle mého názoru dobře vystihuje databáze Passport, která dělá 
prognózu “Consumer Expenditure on Food and Non-Alcoholic Beverages”, 
která se zabývá prognózou výdajů zákazníků za jídlo a nealkoholické nápoje. 
Tato prognóza je sestavená z prognóz Eurostatu.19 Jedná se tak o prognózu 
blízkou zboží, které nalezneme k doplňkovému prodeji v obchodech 
oceňovaného podniku. 
 
Tabulka 34 růstu tržeb za zboží s prognózou dle databáze Passport (v tis. Kč) 

Rok Růst tržeb dle 
Passport 

Tržby za zboží 
JIZERSKÉ 

PEKÁRNY spol. 
s.r.o. 

Tempo růstu tržeb 
s prognózou dle 

Passportu 

                                                
 
19 Eurostat - ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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2008 7,3% 97 309 7,2% 
2009 -2,3% 88 127 -9,4% 
2010 1,2% 94 809 7,6% 
2011 5,8% 103 588 9,3% 
2012 5,7% 105 385 1,7% 
2013 3,1% 134 672 27,8% 
2014 5,3% 134 256 -0,3% 
2015 1,4% 132 914 -1,0% 

2016 3,2% 137 167 3,2% 
2017 4,3% 143 065 4,3% 
2018 4,1% 148 931 4,1% 
2019 3,8% 154 591 3,8% 
2020 3,7% 160 310 3,7% 

Zdroj: vlastní tvoba pomocí databáze Passport 
 
Tempo růstu tržeb za zboží je odlišné od výrobků a služeb. V následující tabulce 
nalezeneme součet tržeb za zboží s výrobky a službami s jejich prognózou.  
 
Tabulka 35 tempo růstu tržeb oceňovaného podniku 

Rok Tržby v tis. Kč Tempo růstu 

2007 335 934  
2008 379 292 12,9% 
2009 352 739 -7,0% 
2010 324 372 -8,0% 
2011 337 182 3,9% 
2012 347 258 3,0% 
2013 355 643 2,4% 
2014 340 444 -4,3% 
2015 336 844 -1,1% 

2016 347 089 3,0% 
2017 358 875 3,2% 
2018 370 523 3,1% 
2019 381 777 3,0% 
2020 393 220 3,0% 

Zdroj: vlastní tvorba 
 
První část vývoje tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb je převzata ze 
strategické analýzy. Konečný vývoj je součtem těchto tržeb s tržbami za prodej 
zboží naprognózované databází Passport. Tempo růstu tržeb ve sledovaném 
období střídavě rostlo a klesalo díky faktorům vyjmenovaným ve strategické 
analýze. Prognóza tempa růstu tržeb vzrostla na 3,4% díky prognózovanému 
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růstu tržbem Passportem. Toto tempo jsem dle svého uvážení upravil na hodnotu 
3,2%. Prognóza tržeb se ustálila na hodnotě 3,0% a zahrnuje v sobě prognózu 
růstu relevantního trhu a prognózu růstu trhu maloobchodního zboží. Pro druhou 
fázi ocenění předpokládám růst 3%. Toto tempo růstu se mi zdá rozumné, 
protože roste rychleji, než prognózovaná inflace kolem 2% a zároveň roste 
pomaleji, než růst reálného HDP, které dle prognózy poroste 4%. Zároveň roste 
zhruba o 0,3% rychleji, než růst relevantního trhu pro výrobky pekáren, protože 
musíme zohlednit také rychlejší nárůst za prodej zboží prognózované 
Passportem, který je naopak o 0,7% vyšší.  
 
6.3.2 Zisková marže 

6.3.2.1 Zisková marže shora 
 
Tabulka 36 Analýza ziskové marže JIZERSKÝCH PEKÁREN spol. s.r.o. shora 
(tis. Kč)  

 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 

KPVH před d. a odpisy 17 094 18 312 15 825 9 297 13 499 11 029 
Tržby za výrobky 

 a zboží 324 372 337 182 347 258 355 643 340 444 336 844 

Zisková marže 5,3% 5,4% 4,6% 2,6% 4,0% 3,3% 
Zdroj: vlastní tvorba 
 
Zisková marže za sledované období je počítána poměrem již spočítaného KPVH 
před odpisy a daní k tržbám. Ziskovou marži první kvantifikujeme shora a poté 
zdola.  
 
Tabulka 37 Analýza ziskové marže vybraných konkurenčních podniků shora 
(tis. Kč)  

Rok 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 
Pekárny 
Šumava 
Holding 

s.r.o. 

3,4% 2,6% 9,2% 4,6% 3,6% 3,3% 

United 
Bakeries 

a.s. 
 8,3% 5,7% -3,4% -4,6% 0,2% 

Penam 
a.s. 7,6% 7,7% 7,0% 4,3% 7,1% 5,9% 

Pekárna 
Tanvald 

s.r.o. 
17,0% 4,9% -8,6% -1,0% 6,4%  

Zdroj: vlastní tvorba 
 
Zisková marže vybraných konkurentů se ve sledovaném období také snížila se 
střídavou tendencí. Největší konkurent Pekárny Šumava Holding s.r.o. má 
ziskovou marži ke konci sledovaného období také kolem 3%. Největší ziskovou 
marži má na konci sledovaného období Penam a.s. Oproti tomu United Bakeries 
začínal vykazovat klesající mínusovou marži a v posledním roce měla hodnotu 
pouze 0,2%.  
 



 
 

64 

Minulou ziskovou marži a faktory, které na ni působí, podrobíme analýze, a to 
zejména v souladu s konkurenční pozicí podniku.20 Nyní se zaměříme na 
konkurenční strukturu podle Portera.21 
 
Intenzita konkurence ovlivňuje ziskovost určitého oboru podnikání, protože při 
větší intenzitě dochází k většímu tlaku na snižování prodejních cen nebo 
ovlivňování cen dodavatelů. Také jsou větší náklady na veškerý marketing. 
Intenzita konkurence závisí na:  
 

- počtu a struktuře odběratelů 
- počtu a struktuře přímých konkurentů 
- počtu a struktuře dodavatelů 
- stupni standardizace produktu 
- síle vazeb k dodavatelům a odběratelům 
- stabilitě poptávky 
- růstu trhu 
- velikosti tržních bariér 
- možnosti použití substituty 

Jednotlivé faktory jsou popsány ve strategické analýze. Níže nalezneme jejich 
shrnutí:  
 
Odběratelé jsou všichni zákazníci kupující různé druhy pečiva. Ve strategické 
analýze jsme se zaměřili hlavně na trh chleba a bílého pšeničného pečiva, jako 
jsou housky a rohlíky.  
 
Počet konkurentů je na celém území přes 700 a na relevantním trhu jich okolo 
200, pokud počítáme i menší pekárny. Větších průmyslových pekáren je v České 
republice přes 60. Konkurence je tak početná. 
 
Žádný z konkurentů není samostatným tržním leaderem s podílem přes 30%. 
Největší jsou pekárny Penam a.s. a United Bakeries a.s., kteří zaujímají přes 20% 
celkového trhu s pečivem a přes 40% relevantního trhu s chlebem a bílým 
pšeničným pečivem.  
 
Dále jsou na trhu konkurenční obchodní řetězce, které si vyrábějí pečivo sami, 
nebo si ho alespoň sami dopékají. Konkurence je tedy silná.  
 
Dodavatelů není mnoho. Podle majitelů konkurenčních pekáren i oceňované 
pekárny dnes vydělává mlýn s drahou moukou nebo vydělává pekárna. Marže 
jsou malé. Například pekárna Penam a.s., kterou považuji na nejsilnější na trhu, 
spolupracuje se společnostmi na zpracování a pěstování obilí ze společného 

                                                
 
20 Mařík, M. – kol.: Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní 
metody a postupy. Praha: Ekopress, 2011, s. 128 
21 Porter, M.E.: Konkurenční výhoda. Praha, Victoria Publishing 1996, str. 23 
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holdingu, což je velkou konkurenční výhodou. Oceňovaný podnik má výhodu 
spojení s Milba Czech a.s. a společné kooperaci na pronajímání vlastního mlýnu. 
Ostatní společnosti mají se zásobováním materiálem větší problémy.  
 
Pečivo je obecně možné vyrábět na více způsobů a vše zůstává na představě 
pekárny a jejím marketingovém mixu. Pokud se jedná o odběratele v podobě 
obchodních řetězců, tak zde jsou často slabé vazby. Obchodní řetězce mohou 
vypovědět smlouvu o dodávkách výroby kdykoliv.  
 
Poptávka po pečivu je dlouhodobá a stabilní, mění se pouze preference 
spotřebitelů. Předpokládáme menší růst trhu, který je závislý na růstu 
obyvatelstva a také na zvýšení cen produkce.  
 
Tržní bariéry jsou silné v podobě nákladného vstupu do odvětví. Chléb jsou s 
houskou substituty. Oceňovaný podnik a vybraná konkurence vyrábí oboje. K 
popsaným faktorům si nyní přiřadíme určitou váhu a bodově je ohodnotíme.  
 
Tabulka 38 Porterův model konkurenčních sil 

Kritérium Váha 
Bodové hodnocení konkurence Body Váha 

Negativní  Průměr   Pozitivní  × 
0 1 2 3 4 5 6  Body 

Počet a struktura  
odběratelů 2            x   5  10  

Počet a struktura  
přímých konkurentů 3      x         2  6  

Počet a struktura  
dodavatelů 2      x         2  4  

Stupeň standardizace 
produktu 1          x     4  4  
Síla vazeb 

k dodavatelům 
 a odběratelům 

3        x       3  9  

Stabilita poptávky 2        x       3  6  
Růst trhu 2      x         2  4  

Velikost tržních bariér 1          x     4  4  
Možnost použití 

subsitutů 1          x     4  4  
Celkem 17                  51  

Maximální počet bodů: 102  
Dosažený počet bodů: 51  
Hodnocení: 50% 

Zdroj: vlastní tvorba 
 
Čím má kritérium větší vliv na ziskovou marži, tím mu byla přidělena větší váha. 
Maximální váha byla stanovena na 3. Body, hodnotící intenzitu faktoru, jsou 
stanoveny od 1 do 6.  
 
Faktory inteznity konkurence jsou průměrné. Intenzita konkurence má tedy na 
ziskovou marži neutrální vliv. Nejvíce negativní vliv na Jizerské pekárny měl 
zejména počet a struktura přímých konkurentů a síla vazeb k dodavatelům a 
odběratelům. Pozitivní naopak velikost tržních bariér či počet odběratelů. 
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Tabulka 39 Vývoj osobních nákladů ve sledovaném období JIZERSKÝCH 
PEKÁREN spol. s.r.o. 

Datum 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 
Osobní náklady 111 163 109 791 113 633 119 572 117 258 119 773 
Tempo růstu  -1,2% 3,5% 5,2% -1,9% 2,1% 
Podíl na tržbách 34,3% 32,6% 32,7% 33,6% 34,4% 35,6% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účeních závěrek společnosti 
 
Další skupinou faktorů ovlivňující ziskovou marži jsou osobní náklady, které 
jsou dány především poměrem sil mezi podnikem a zaměstnanci.22 Vývojem 
nákladů na zaměstnance jsme se podrobně věnovali již ve finanční analýze.  
 
Zde ve shrnutí vidíme, že osobní náklady vzrostly za sledované období o 7,7%. 
Růst je tak podinflační, protože inflace za uvedené období vzrostla o 8,8%. 
Vzhledem k podinflačnímu růstu osobních nákladů a neutrálnímu hodnocení 
konkurenčních sil prognózuji mírný růst ziskové marže. 
 
Tabulka 40 Prognóza ziskové marže shora (tis. Kč)  

Datum 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 31.12.20 

Zisková marže 3,4% 3,5% 3,5% 3,6% 3,7% 
Tržby za výrobky a zboží 347 089 358 875 370 523 381 777 393 220 
KPVH před odpisy a daněmi 11 913 12 396 12 791 13 882 14 543 

Zdroj: vlastní tvorba 
 
6.3.2.2 Zisková marže zdola 
 
Sestavíme prognózu hlavních provozních nákladových položek, které marži 
ovlivňují. Korigovaný provozní zisk potom vypočtáme jako rozdíl provozních 
výnosů a nákladů. Prognózu ziskové marže sdola i shora podrobíme korekcím, 
abychom dostali solidně podloženou prognózu ziskové marže, která respektuje 
vliv postavení podniku vůči konkurenci a vývoj jeho nákladů.  
 
Tabulka 41 Analýza ziskové marže zdola (v tis. Kč) 

Rok 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 

Tržby za 
prodej zboží 29,2% 30,7% 30,3% 37,9% 39,4% 39,5% 

Náklady na 
Prodané zboží 22,1% 23,3% 23,1% 28,7% 29,6% 29,0% 

Obchodní marže 7,1% 7,4% 7,3% 9,2% 9,8% 10,5% 

Výkony 82,0% 81,9% 84,1% 77,2% 77,6% 78,3% 
Třžby za 
prodej výrobků 70,8% 69,3% 69,7% 62,1% 60,6% 60,5% 

ZS zásob 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 

                                                
 
22 Mařík, M. – kol.: Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní 
metody a postupy. Praha: Ekopress, 2011, s. 129 
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Aktivace 10,9% 12,4% 14,1% 14,8% 16,9% 17,5% 
Výkonová 
spotřeba 45,3% 46,4% 47,9% 48,4% 48,2% 48,6% 

Přidaná hodnota 43,8% 43,0% 43,4% 38,0% 39,2% 40,5% 

Osobní náklady 34,3% 32,6% 32,7% 33,6% 34,4% 35,6% 

Daně a poplatky 0,18% 0,17% 0,17% 0,15% 0,13% 0,14% 

ZS rezerv a orp -0,2% 0,0% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 
Tržby za prodej 
dl. maj. a mat. 3,9% 0,7% 1,3% 0,4% 0,5% 0,5% 

Zůstatková cena 
dl. maj. a mat. 3,7% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,3% 

Ostatní provozní 
výnosy 0,7% 0,8% -5,2% 1,0% 1,4% 0,7% 

Ostatní provozní náklady 5,3% 6,1% 2,1% 2,9% 2,6% 2,5% 
Výnosy z podílů 
a říz. osob 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,3% 

Výnosové úroky 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 

Zisková marže 5,3% 5,4% 4,6% 2,6% 4,0% 3,3% 

Zdroj: vlastní tvorba 
 
Podíl za prodané zboží na tržbách vzrostl o celých 10,3% na 39,5%. Protože se 
daří prodávat maloobchodní zboží, tento podíl se mírně zvýší ke 40%. 
 
Zároveň vzrostl také podíl nákladů na prodané zboží o 6,9% a proto se podíl 
obchodní marže zvýšil o 3,4% na 10,5% během sledovaného období. Tyto 
náklady také porostou, ale znovu menším tempem než tržby za prodej zboží. 
 
Podíl výkonů i tržeb za prodej výrobků naopak klesal. Tržby za prodej výrobků 
mají nyní 60,5% podíl. Tento podíl bude mít ještě mírně klesající tendenci k 
60%.  
 
Naopak vzrostla aktivace vlasních výrobků z 10,9% až na 17,5% podíl. Tato 
aktivace bude dále mírně růst. Zásoby zůstanou na stejné úrovni. Při poklesu 
výkonů zároveň vzrostla výkonová spotřeba o 3,3% podíl. Přidaná hodnota tak 
celkově poklesla z 43,8% podílu na 40,5%.  
 
Je pravděpodobné, že současné podmínky budou na úrovni podobné roku 2015, 
kde poměr tržeb za zboží se ještě o půl procentního podílu navýší. K žádné větší 
změně podílu již nedojde, protože Jizerským pekárnám se do roku 2015 povedlo 
navázat spolupráci s dalšími řetězci a tak bude odbyt výrobků na stejně vysoké 
úrovni.  
 
Přidaná hodnota mírně poroste, protože tžby za prodej výrobků budou mít mírně 
větší růstovou tendenci oproti výkonové spotřebě. Bude za to moci nárůst cen 
výrobků, který bude větší než nárůst cen vstupů. Z tohoto důvodu podíl 
výkonové spotřeby bude mírně klesat. 
 
Osobní náklady rostly od roku 2011 mírným tempem až k 35,6%. V 
prognózovaném období dále porostou až k 35,9%, protože je očekáván růst 
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minimálních mezd. Podíl daní se mírně snížil, konkrétně o 0,04% a na těchto 
hodnotách bude stagnovat. 
 
 Změna stavu rezerv není plánována, protože neovlivňuje hodnotu podniku, ale 
pouze účetní operace. Změnu provozních výnosů a nákladů naplánujeme v 
poměru k tržbám. Výnosy z podílů a řízených osob necháme na stejné úrovni. 
Ostatní finanční výnosy byly zanedbatelné a ve stejné výši zůstanou. Ostatní 
finanční náklady jsem snížil na reálnou výši, zbytek byly mimořádné vlivy, které 
se používaly jako vytvoření nákladů. Protože nelze explicitně vyjádřit z čeho 
plynou výnosové úroky, budou růst v poměru k tržbám, protože podnik řídí svou 
likviditu efektivně a s růstem tržeb budou růst peníze na účtech ve stejném 
poměru, který je mezi obecně uznávanými hodnoty likvidity. Přesto se jedná o 
velice malé procento, které v konečném výsledku ziskovou marži neovlivní. 
 
Tabulka 42 Prognóza ziskové marže zdola (v tis. Kč)  

Rok 31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

Tržby za prodej zboží 39,6% 39,7% 39,7% 39,8% 40,0% 
Náklady na prodané zboží 29,1% 29,1% 29,2% 29,2% 29,3% 
Obchodní marže 10,5% 10,6% 10,5% 10,6% 10,7% 
Výkony 78,2% 78,1% 78,1% 78,1% 78,0% 
Třžby za prodej výrobků 60,4% 60,2% 60,2% 60,1% 60,0% 
ZS zásob 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 
Aktivace 17,5% 17,6% 17,6% 17,7% 17,7% 
Výkonová spotřeba 48,2% 48,2% 48,0% 47,8% 47,8% 
Přidaná hodnota 40,5% 40,5% 40,6% 40,9% 40,9% 
Osobní náklady 35,6% 35,6% 35,8% 35,9% 35,9% 
Daně a poplatky 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 
ZS rezerv a opravných. P. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Tržby za prodej dl. 
 maj. a mat. 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 
Zůstatková cena dl.  
Maj. A mat. 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 
Ostatní provozní výnosy 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 
Ostatní provozní náklady 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 
Výnosy z podílů o. a říz. osob 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 
Ostatní finanční výnosy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Ostatní finanční náklady 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 
Výnosové úroky 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 
Zisková marže 3,4% 3,5% 3,5% 3,6% 3,7% 
KPVH před odpisy a daněmi 11 913 12 396 12 791 13 882 14 543 

 
Zdroj: vlastní tvorba 
 
Zisková marže mírně poroste až do roku 2020, kde bude mít hodnotu 3,7%. Ve 
druhé fázi udrží Jizerské pekárny stabilní ziskovou marži z roku 2020. 
Prognózované ziskové marže shora i sdola mají po menších korekcích stejné 
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hodnoty. Korigovaný provozní výsledek hospodaření a jeho prognózu můžeme 
nalézt v následujícím grafu:  
 
Graf 22 KPVH před odpisy a daněmi (v tis. Kč) 

 
Zdroj: vlastní tvorba 
 
Graf 23  Vývoj tržeb za výrobky a zboží (v tis. Kč) 

 
Zdroj: vlastní tvorba 
 
Korigovaný provozní výsledek hospodaření před odpisy a daněmi poroste v 
první fázi pomaleji než tržby za prodej zboží a výrobků, které budou ustáleny na 
hodnotě 3,7%, kdežto zisková maržě poroste v druhé fázi pouze 3,4%.  
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6.3.3  Pracovní kapitál 

 
Tabulka 43 Výpočet provozně nutného pracovního kapitálu 

Operace Položka 
+ Zásoby 
+ Krátkodobé Pohledávky 
+ Krátkodobý finanční majetek 
- Krátkodobé neúročené závazky 
+ Časové rozlišení aktivní 
- Časové rozlišení pasivní 
= Pracovní kapitál 

Zdroj: Zdroj: Mařík, M.: Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní 
metody a postupy. Praha, Ekopress 2011, str. 133 
 
Provozně nutný pracovní kapitál byl vymezen při rozdělení aktiv na provozně 
nutná a nepotřebná jako součást provozně nutného investovaného kapitálu. Jeho 
položky jsou zahrnuty pouze v provozně nutné výši. Rozdíl mezi obvyklým 
pracovním kapitálem a provozně nutným pracovním kapitálem je ten, že při 
výpočtu provozně nutného pracovního kapitálu od oběžných aktiv neodečítáme 
krátkodobý cizí kapitál, ale pouze neúročený cizí kapitál. Úkolem bude 
odhadnout prognózu náročnosti růstu výkonů podniku na pracovní kapitál.23 
 
Zásoby 
 
Tabulka 44 Analýza doby obratu zásob (počet dní) 

Datum 31.12. 
2010 

31.12. 
2011 

31.12. 
2012 

31.12. 
2013 

31.12. 
2014 

31.12. 
2015 

Zásoby  12,5 12,5 12,7 12,9 12,1 11,4 
Materiál  9,1 9,0 9,1 9,0 8,8 8,5 
Nedokončená 
výroba a polotovary 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 
Výrobky  1,1 1,0 1,0 1,1 0,9 0,7 
Zboží  2,3 2,5 2,6 2,7 2,4 2,2 

Zdroj: vlastní tvorba 
 
V části rozdělení aktiv na provozně nutná a nepotřebná byly uznány všechny 
zásoby jako provozně nutné. Podnik se snaží vyvarovat přebytečného skladování 
a vzniku nepotřebných zásob. U potravin má materiál na výrobu určitou 
trvanlivost a kvalita výroby musí hlídat jakost a výrobní postupy.   
 
Doba obratu zásob celkově poklesla o 1,1 dne. Materiál poklesl nejvíce. Doba 
obratu výrobků poklesla na 0,7 dne a se střídavým trendem klesla i doba obratu 
zboží o 0,1 dne.  

                                                
 
23 Mařík, M. – kol.: Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní 
metody a postupy. Praha: Ekopress, 2011, s. 133 
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Díky efektivnímu řízení obratu zásob prognózuji dále pouze mírný růst doby 
jejich obratu díky zvýšení výroby. 
 
Nejméně vzroste doba obratu materiálu, který se využívá stále efektivněji. Doba 
obratu zboží a nedokončené výroby prognózuji na stejných hodnotách. 
 
Tabulka 45 Prognóza doby obratu zásob (počet dní)  

Datum 
31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

Zásoby 11,4 11,5 11,6 11,6 11,7 
Materiál 8,5 8,5 8,7 8,7 8,7 

Nedokončená výroba a polotovary 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Výrobky 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 

Zboží 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
Zdroj: vlastní tvorba 
 
Krátkodobé pohledávky 
 
Tabulka 46 Vývoj doby obratu krátkodobých pohledávek (počet dní) 

Datum 31.12. 
2010 

31.12. 
2011 

31.12. 
2012 

31.12. 
2013 

31.12. 
2014 

31.12. 
2015 

Krátkodobé 
pohledávky 50,2 50,1 55,2 39,5 39,9 28,3 

Pohledávky z 
obchodních vztahů 44,3 42,3 43,3 33,8 33,2 23,3 

Pohledávky za 
ovládanými a řízenými 

osobami 
0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 

Stát - daňové 
pohledávky 2,0 1,0 0,0 0,1 0,1 0,0 

Ostatní poskytnuté 
zálohy 3,3 2,9 2,4 3,8 4,6 4,3 

Dohadné účty aktivní 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 
Jiné pohledávky 0,2 3,5 0,4 1,6 1,8 0,5 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Krátkodobé pohledávky budou také v celé výši započítané do provozních aktiv. 
Doba obratu pohledávek je vůči konkurenci na slušné úrovni a podnik s nimi 
pracuje efektivně. Nejvíce se zkrátily pohledávky z obchodních vztahů, které se 
také zkrátily téměř na poloviční hodnotu. 
 
Doby obratu pohledávek budou ustáleny na podobných hodnotách a mírně se 
zvýší s nárůstem tržeb. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 
neuvažujeme.  
 
Tabulka 47 Prognóza doby obratu pohledávek (počet dnů) 

Datum 
31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

Krátkodobé pohledávky 28,3 28,4 28,5 28,6 28,6 
Pohledávky z obchodních vztahů 23,3 23,3 23,4 23,5 23,5 
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Pohledávky za ovládanými  
a řízenými osobami 0 0 0 0 0 

Stát - daňové pohledávky 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 
Ostatní poskytnuté zálohy 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 

Dohadné účty aktivní 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Jiné pohledávky 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Zdroj: vlastní tvorba 
 
Krátkodobý finanční majetek 
 
Veškerý denní cashflow z prodejen je u oceňovaného podniku je určen k dalšímu 
provozu. Jizerské pekárny mají mírně vyšší likviditu oproti vybraným 
konkurentům i oproti běžně doporučovaným hodnotám. Může za to skutečnost, 
že nemají krátkodobé bankovní úvěry.  Hodnota likvidity na konci sledovaného 
období byla 0,59. Prognóza zůstane na stejných hodnotách. Jiný krátkodobý 
finanční majetek oceňovaný podnik nemá.  
 
Tabulka 48 Analýza likvidity 1. stupně oceňovaného podniku  

Datum 31.12. 
2010 

31.12. 
2011 

31.12. 
2012 

31.12. 
2013 

31.12. 
2014 

31.12. 
2015 

Krátkodobý finanční majetek 0,36 0,65 0,70 0,51 0,58 0,59 

Peníze 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 

Účty v bankách 0,32 0,62 0,66 0,48 0,55 0,55 

Zdroj: vlastní tvorba 
 
Tabulka 49 Prognóza kr. fin. majetku oceňovaného podniku v absolutních 
hodnotách (tis. Kč) 

Datum 31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

Krátkodobý finanční majetek 18 010 18 447 18 926 19 254 19 768 
Peníze 1 221 1 251 1 283 1 305 1 340 
Účty v bankách 16 789 17 196 17 643 17 949 18 427 

Zdroj: vlastní tvorba 
 
Celý krátkodobý finanční majetek bude provozně nutný a bude narůstat s 
velikostí tržeb.  
 
Krátkodobé závazky  
 
Tabulka 50 Analýza doby obratu krátkodobých závazků (počet dnů)  

Datum 31.12. 
2010 

31.12. 
2011 

31.12. 
2012 

31.12. 
2013 

31.12. 
2014 

31.12. 
2015 

Krátkodobé závazky 37,5 32,3 31,9 39,6 39,8 29,4 
Závazky z obchodních vztahů 15,9 15,5 15,4 19,6 16,1 14,0 

Závazky ke společníkům,  
členům druž. a k  

účast. sdruž. (krát.) 
5,7 0,8 0,1 1,3 1,9 0,4 

Závazky k zaměstnancům 5,6 5,6 5,8 5,4 6,1 6,1 
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Závazky ze SZ a ZP 3,1 3,1 3,1 3,0 3,4 3,4 
Stát - daňové závazky a dotace 1,4 0,6 1,8 1,7 2,1 2,2 

Odložený daňový závazek 2,4 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
Krátkodobé přijaté zálohy 2,0 2,3 1,9 2,0 2,1 0,3 

Dohadné účty pasivní (krátk.) 3,8 4,3 3,8 4,3 4,8 3,7 
Zdroj: vlastní tvorba 
 
Celkové krátkodobé závazky poklesly, ale jejich hodnota kolísala. Mohou za to 
dohadné účty pasivní a také závazky z obchodních vztahů, které měli v letech 
2013 a 2014 největší výkyvy. 
 
V roce 2015 byla doba obratu krátkodobých závazků snížena o dobu obratu 
krátkodobých přijatých záloh, kterou v progńoze upravíme na hodnotu 
průměrnou v posledních letech.  
 
Společnost je likvidní a její solventnost nebyla za celou existenci firmy 
ohrožena. Závazky ke společníkům zůstanou na stejné výši. Krátkodobé závazky 
se budou pohybovat na podobných hodnotách a mírně stoupnou kvůli růstu 
výroby. 
 
Doba obratu závazků vůči zaměstnancům mírně vzroste k hodnotě 6,2 dne. 
Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění budou také oscilovat kolem 
stabilních hodnot posledních 2 let.  
 
 
Tabulka 51 Prognóza doby obratu krátkodobých závazků (počet dnů) 

Datum 31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

Krátkodobé závazky 32,1 32,1 32,5 32,6 32,7 
Závazky z obchodních 

 vztahů (krátk.) 14 14 14,1 14,2 14,3 
Závazky ke společníkům, členům 

 druž. a k účast. sdruž. (krát.) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Závazky k zaměstnancům 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 

Závazky ze soc. zabezpečení 
 a zdravotního pojištění 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 

Stát - daňové závazky a dotace 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 
Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 
Krátkodobé přijaté zálohy 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Dohadné účty pasivní (krátk.) 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 
Zdroj: vlastní tvorba 
 
Časové rozlišení aktivní, časové rozlišení pasivní 
 
Tabulka 52 Analýza doby obratu časového rozlišení (počet dnů) 

Datum	 31.12. 
2010	

31.12. 
2011	

31.12. 
2012	

31.12. 
2013	

31.12. 
2014	

31.12. 
2015	

Časové	rozlišení	aktivní	 4,2 3,9 2,4 1,8 2,7 1,8 

Časové	rozlišení	pasivní	 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 
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Zdroj: vlastní tvorba 
 
Časové rozlišení aktivní tvořily zejména náklady příštích období na domluvený 
výzkum a marketing. K těmto údajům nemáme potřebné údaje k plánování. U 
časového rozlišení aktivního i pasivního je prognóza tvořená jako stabilní poměr 
k tržbám a trendu minulého vývoje. 
 
Tabulka 53 Prognóza doby obratu časového rozlišení (počet dnů) 

Datum 31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

Časové rozlišení aktivní 2,2 2 1,9 1,9 1,8 
Časové rozlišení pasivní 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Zdroj: vlastní tvorba 
 
6.3.3.1 Absolutní hodnoty prognózy provozně nutného pracovního kapitálu 
 
Hodnoty pracovního kapitálu za minulé období nalzeneme u rozdělení hmotného 
a nehmotného majetku. Po přepočtení dob obratu dostaneme prognózu 
absolutních hodnot provozně nutného pracovního kapitálu.  
 
Tabulka 54 Prognóza provozně nutného pracovního kapitálu (tis. Kč)  

Datum 31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

Zásoby 10 850,1 11 307,0 11 775,5 12 133,2 12 604,6 
Krátkodobé pohledávky 26 939,8 27 952,9 28 961,7 29 956,4 30 854,3 
Kr. Neúročené zavazky 30 524,8 31 561,3 32 991,8 34 098,4 35 228,2 
Krátkodobý fin. Majetek 18 009,6 18 621,2 19 465,2 20 118,1 20 784,6 
časové rozlišení aktivní 2 092,0 1 966,4 1 928,8 1 987,3 1 939,2 
Časové rozlišení pasivní 95,1 98,3 101,5 104,6 107,7 
Provozně nutný 
 pracovní kapitál 27 271,7 28 187,9 29 037,9 29 992,0 30 846,8 

Zdroj: Vlastní tvorba 
 
Prognóza provozně nutného pracovního kapitálu bude postupně růst k hodnotě 
30 846,8 tis. Kč. Postupný růst bude zapříčiněn růstem tržeb a tím větší 
náročností na pracovní kapitál Bude ale mírný hlavně díky efektivní práci 
podniku s obratovostí a likviditou. 
 
 
Investice do Provozně nutného dlouhodobého majetku 
 
Přesná prognóza do provozně nutného dluhodobého majetku je obtížnou 
záležitostí, protože Jizerské pekárny uplatňují větší nárazové investice, které 
jsou navíc ovlivněné stavem odvětví a to přebytečnou pekárenskou kapacitou na 
relevantním trhu. Investice pekárny tak nepokrývaly odpisy majetku. Pekárna v 
minulých letech pravidelně investovala do obnovy vozového parku a lepšího 
vybavení svých prodejen. Investice brutto si připomeneme z tabulky vývoje 
nákladů oceňované společnosti. 
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Tabulka 55 Investice brutto do dlouhodobého majetku a přírůstek tržeb (v tis. 
Kč) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Investice 16 800 27 100 5 700 11 500 18 900 6 600 8 700 6 600 

Tržby 335 934 379 292 324 372 337 182 347 258 355 643 340 444 336 844 

Celkový přírůstek tržeb 2 756 969 

Součet investic  
za roky 
 2008-2015 

101 900 

Investiční náročnost 3,7% 

Zdroj: vlastní tvorba na základě interních závěrek oceňované společnosti  
 
Tyto investice nemůžeme přesně označit jako investice do provozně nutného 
majetku, který byl vymezen v rozdělení majetku na provozně nutný a nenutný, 
protože v období mezi lety 2008 až 2015 došlo ke dvoum odštěpením právě 
neprovozního majetku a v roce 2013 přibývají Jizerské pekárny Stores s.r.o., 
které jsou také částí hlavního provozu. Investice jsou investicemi brutto do 
veškerého majetku a to i neprovozního. Přesto tato tabulka může být vhodným 
odhadem prognózy budoucích investic. Lze z ní vyčíst, že velké odpisy jsou 
zapříčiněné velkými investicemi ještě před sledovaným obdobím. V roce 2009 
dokonce téměř 30 milionů. Investiční náročnost byla vyhodnocena na 3,7%. 
 
Prvním zdrojem informací pro nás bude náročnost růstu tržeb od konce roku 
2010 do konce roku 2015 na investice do provozně nutného dlouhodobého 
majetku, který jsme již oddělili v rozdělení provozně nutného a nenutného 
investovaného kapitálu. Růst dlouhodobého majetku spočítáme zvlášť za 
nehmotný majetek, stavby a samostatné movité věci. Vhodnější je vycházet 
z investic brutto.24 Pro případ oceňovaných pekáren se to bude více hodit, 
protože kdybychom počítali investice netto, dostali bychom záporné investiční 
náročnosti. Investiční náročnost počítáme jako tržby celkem v letech 2010 – 
2015 a to bylo konkrétně 2 041 743  tis. Kč poměrem investic brutto jednotlivě 
za nehmotný majetek, stavby a samostatné movité věci.  
 
Tabulka 56 Investiční náročnost růstu tržeb oceňovaného podniku 2010 - 2015 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nehmotný majetek 

Stav na konci roku 312 364 361 369 333 472 

Odpisy 1 32 46 166 226 139 

Investice netto  52 -3 8 -36 139 

Investice brutto  84 43 174 190 278 

Investiční náročnost 0,04% 

Stavby 

                                                
 
24 Mařík, M. – kol.: Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní 
metody a postupy. Praha: Ekopress, 2011, s. 143 
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Stav na konci roku 41 302 40 452 35 111 33 401 34 626 37 131 

Odpisy 3 877 4 003 3 957 3 973 3 792 3 657 

Investice netto  -850 -5 341 -1 710 1 225 2 505 

Investice brutto  3 153 -1 384 2 263 5 017 6 162 

Investiční náročnost 0,75%	

Samostatné movité věci 

Stav na konci roku 25 089 23 476 28 515 26 735 25 265 21 489 

Odpisy 12 709 8 899 5 916 3 905 5 335 5 278 

Investice netto  -1 613 5 039 -1 780 -1 470 -3 776 

Investice brutto  7 286 10 955 2 125 3 865 1 502 

Investiční náročnost 1,26%	

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Pozemky, které mohly být do budoucna uplatněny k prodeji nebo neprovozní 
pozemky byly odštěpeny v roce 2015. V současné době se neplánují žádné 
investice do pozemků sloužících k provozu podniku a mají účetní hodnotu 1686 
tis. Kč.  
 
Budeme předpokládat, že čistý přírůstek dlouhodobého majetku nutný na korunu 
přírůstku tržeb bude v následujících pěti prognózovaných letech obdobný jako 
v období 2010 – 2015: 
 
Tabulka 57 odhad investic brutto pro růst tržeb (v tis. Kč) 
Celkový	přírůstek	tržeb	

od	2016	-	2020	 1	851	484	 	

Majetek	 Minulý	koeficient	
náročnosti	

Odhad	Investic	pro	růst	tržeb	v	
letech	2016-2020	(tis.	Kč)	

Nehmotný	majetek	 0,04% 697,3	
Stavby	 0,75% 13793,6	

Samostatné	movité	věci	 1,26% 23335,1	
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Původní odpisy a odhad investic brutto zohledníme do nové prognózy provozně 
nutného dlouhodobého majetku. Po zvážení bude konečný odhad investic 
vypadat takto:  
 
Tabulka 58 Prognóza provozně nutného dlouhodobého majetku (v tis. Kč) 

 Rok 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem 

 Nehmotný majetek 

Původní Odpisy 139 139 139 55   

 Zůstatková hodnota 333 194 55 0 0  

Nový Investice netto 139 105 70 35 0  

 Investice brutto 139 139 139 139 139 697,3 

 Investice brutto 
/Tržby 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%  

 Pořizovací hodnota 
k 31.12. 139 279 418 558 697  
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 Odpisy (1/4 z poř. hodnot. K 1.1.) 0 35 70 105 139  

Celkem Odpisy 139 174 209 160 139  

 Zůstatková hodnota 472 438 404 453 558  

 Stavby 

Původní Odpisy 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000  

 Zůstatková hodnota 34 131 31 131 28 131 25 131 22 131  

Nový Investice netto 2759 2667 2575 2483 2391  

 Investice brutto 2759 2759 2759 2759 2759 13793,6 

 Investice brutto 
/Tržby 0,79% 0,77% 0,74% 0,72% 0,70%  

 Pořizovací hodnota 
k 31.12. 2759 5517 8276 11035 13794  

 Odpisy (1/30 z poř. hodnot. K 1.1.) 0 92 184 276 368  

Celkem Odpisy 3 000 3 092 3 184 3 276 3 368  

 Zůstatková hodnota 36890 36556 36223 35890 35557  

 Samostatné movité věci 

Původní Odpisy 5278 5278 5278 5278 377  

 Zůstatková hodnota 16211 10933 5655 377 0  

Nový Investice netto 4667 3889 3111 2334 1556  

 Investice brutto 4667 4667 4667 4667 4667 23335 

 Investice brutto 
/Tržby 1,34% 1,30% 1,26% 1,22% 1,19%  

 Pořizovací hodnota k 31.12. 4667 9334 14001 18668 23335  

 Odpisy (1/6 z poř. hodnot. K 1.1.) 0 778 1556 2334 3111  

Celkem Odpisy 5278 6056 6834 7612 3488  

 Zůstatková hodnota 20878 19489 18100 16712 20224  

 Pozemky 

 Zůstatková hodnota 1 686 1 686 1 686 1 686 1 686  

 Celkem 

 Odpisy 8417 9322 10226 11047 6996  

 Zůstatková hodnota 59926 58170 56413 54741 58024  

 Celkové investice 
netto do DM -852 -1756 -2661 -3482 570  

 Celkové investice 
brutto do DM 7565 7565 7565 7565 7565  

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Druhým, ale pro tržní ocenění pouze kontrolním zdrojem informací o 
investicích, je výhled jednatele společnosti. Ten předpokládá stabilní investice 
kolem 6 – 8 milionů korun ročně. Tyto hodnoty jsou podobné těm 
prognózovaným. Pokud by byla taková výše investic nutná k přežití podniku, 
byl by si na ně oceňovaný podnik schopen vydělat.  
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7 Finanční	plán	
Finanční plán bude sestaven pro prognózované období a skládá se z výkazu zisků 
a ztrát, plánovné rozvahy a cashflow. Hlavní položky finančního plánu byly již 
podrobně naplánované v prognóze generátorů hodnot. Zbytek položek bylo 
konzultováno s vedením oceňované společnosti a upraveno podle vlastního 
uvážení.  
 
7.1 Výkaz zisků a ztrát 
Většina položek výkazů zizků a ztrát byla převzata z generátorů hodnot. Většina 
z nich je odhadnuta dle strategické analýzy a je zde přidáno tempo růstu vázané 
na tempo růstu tržeb.  
 
Tržby za prodej dlouhodobého majetku již nejsou plánovány. Firma se 
neprovozního majetku zbavila již v minulých letech. Jizerské pekárny nemají 
bankovní úvěry, přesto mají nákladové úroky z nebankovních úvěrů na obnovu 
vozového parku, které zůstanou zachovány ve stejném poměru.   
 
Tabulka 59 Plánovaný výkaz zisků a ztrát (tis. Kč)  

Stav k 31.12. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Tržby za prodej zboží  132 914 137 167 143 065 148 931 154 591 160 310 
Náklady vynaložené  
na prodané zboží  97 624 101 003 104 433 108 193 111 479 115 213 

Obchodní marže  35 290 36 444 38 041 38 905 40 468 42 075 

Výkony  263 838 271 479 280 294 289 417 298 161 306 712 
Tržby za prodej 
vlastních výrobků  
a služeb  

203 930 209 922 215 809 221 592 227 186 232 910 

Změna stavu zásob 
 vlastní činnosti  860 1 097 1 090 1 150 1 139 1 180 

Aktivace  59 048 60 741 63 162 65 212 67 575 69 600 

Výkonová spotřeba  163 584 167 297 172 978 177 851 182 489 187 959 

Přidaná hodnota  136 544 140 627 145 357 150 471 156 140 160 827 

Osobní náklady  119 773 123 564 127 759 132 647 137 058 141 166 

Daně a poplatky  457 486 502 519 534 551 
Odpisy  
dlouhodobého nehmotného 
 a hmotného majetku  

11 720 8 417 9 322 10 226 11 047 6 996 

Ostatní provozní výnosy 2 387 2 446 2 512 2 964 3 054 3 146 

Ostatní provozní náklady  8 354 8 677 8 972 9 263 9 544 9 831 

výnosové úroky  28 179 264 303 262 558 
Výnosy z podílů  
a řízených osob 1 000 1 041 1 077 1 112 1 145 1 180 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
 m. a materiálu 1 700 1 735 1 794 1 853 1 909 1 966 

 ZC prodaného DM 1 131 1 041 1 077 1 112 1 145 1 180 

Ostatní finanční výnosy -2 0 0 0 0 0 

Ostatní finanční náklady 2 222 347 359 371 382 393 

KPVH před daní -2 000 3 496 3 014 2 565 2 800 7 561 
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ZS rezerv a opr. Pol.  0 0 0 0 0 0 

Nákladové úroky 52 54 55 57 59 61 

Finanční výsledek hospodaření 14 946 -54 -55 -57 -59 -61 

Mimořádný VH 25 0 0 0 0 0 
VH za účetní období 
 před daní 12 971 3 442 2 958 2 508 2 741 7 500 

Daň 2 464 654 562 476 521 1 425 

VH za účetní období   10 507 2 788 2 396 2 031 2 220 6 075 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
7.2 Plánovaná rozvaha 
Provozně nutné peněžní prostředky se snižují s naplánovanou doporučenou 
likviditou. Dlouhodobý majetek je přenesený z generátorů hodnot. Oběžná 
aktiva jsou plánované podle plánovného vývoje doby obratu k budoucím tržbám. 
Nepotřebné peněžní prostředky budou odrazem pro výplatu dividend v 
následujících letech.  
 
Tabulka 60 Plánovaná aktiva (tis. Kč) 

Stav k 31.12. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Aktiva celkem 124324 130576 130052 129555 128923 132169 
Dlouhodobý majetek 69867 67 137 65 381 63 624 61 952 65 235 

Dlouhodobý nehmotný majetek 472 472 438 404 453 558 
Dlouhodobý hmotný majetek 64642 61 912 60 190 58 468 56 746 59 924 
Pozemky 1686 1 686 1 686 1 686 1 686 1 686 
Stavby 37131 36 890 36 556 36 223 35 890 35 557 
Samostatné movité věci 
 a soubory movitých věcí 21489 20 878 19 489 18 100 16 712 20 224 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2125 2 125 2 125 2 125 2 125 2 125 
Nedokončený dlouhodobý 
 hmotný majetek 333 333 333 333 333 333 
Dlouhodobý finanční majetek 4753 4 753 4 753 4 753 4 753 4 753 
Oběžná aktiva 52587 61 347 62 704 64 002 64 984 64 994 
Zásoby 10485 10 850 11 307 11 776 12 133 12 605 
Materiál 7832 8 083 8 357 8 832 9 100 9 373 
Nedokončená výroba a polotovary 10 10 10 10 10 11 
Výrobky 625 666 688 711 837 862 
Zboží 2018 2 092 2 163 2 233 2 301 2 370 
Dlouhodobé pohledávky 38 0 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 26120 26 940 27 953 28 962 29 956 30 854 
Pohledávky z obchodních 
 vztahů (krátk.) 21499 22 157 22 909 23 754 24 580 25 317 
Pohledávky za ovládanými  
a řízenými osobami (krátk.) 0 0 0 0 0 0 
Stát - daňové pohledávky 29 29 29 30 42 43 
Ostatní poskytnuté zálohy 3947 4 089 4 326 4 467 4 602 4 740 
Dohadné účty aktivní (krátk.) 228 190 197 203 209 215 
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Jiné pohledávky 416 475 492 508 523 539 

Peněžní prostředky 15944 23 557 23 445 23 265 22 894 21 536 

Potřebné PP 15944 18 010 18 621 19 465 20 118 20 785 

Peníze  1083 1 221 1 262 1 320 1 364 1 409 

Účty v bankách  14861 16 789 17 359 18 145 18 754 19 376 

Nepotřebné peněžní prostředky 0 5 548 4 823 3 800 2 776 751 

Časové rozlišení aktivní 1690 2 092 1 966 1 929 1 987 1 939 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Základní kapitál a kapitálové fondy jsou plánované ve stejné výši, jako v roce 
2015. Vlastní kapitál roste díky kladným výsledkům hospodaření, které zvyšují 
nerozdělený výsledek z minulých let, je však snižovaný o dividendy. Výsledek 
hospodaření najdeme v prognóze zisku a ztrát. Oceňovaný podnik nemá 
bankovní úvěry, ale má dlouhodobé závazky. Jedná se o nebankovní úvěry na 
vozový park, který bude růst stejným tempem jako růst celkových tržeb.  
 
Tabulka 61 Plánovaná pasiva (tis. Kč) 

Datum 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pasiva celkem  124324 130576 130052 129555 128923 132169 

Vlastní kapitál  96 011 98 799 97 196 95 227 93 447 95 522 

Základní kapitál  2400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 

Kapitálové fondy  9842 9 842 9 842 9 842 9 842 9 842 
Rezervní fondy, nedělitelný 
Fond,ostatní fondy ze zisku  0 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření 
 minulých let  69686 83 769 82 557 80 954 78 985 77 205 
Výsledek hospodaření  
běžného účetního období  14083 2 788 2 396 2 031 2 220 6 075 

Cizí zdroje  28253 31682 32758 34227 35371 36539 

Rezervy  0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky  1123 1 157 1 196 1 235 1 273 1 311 

Krátkodobé závazky  27130 30 525 31 561 32 992 34 098 35 228 

Závazky z obchodních vztahů (krátk.)  12942 13 313 13 765 14 313 14 853 15 406 
Závazky ke společníkům,  
členům druž. 
a k účast. sdruž. (krát.)  

336 380 393 406 418 431 

Závazky k zaměstnancům  5625 5 801 5 998 6 294 6 485 6 679 
Závazky ze sociálního zabezpečení  
a zdravotního pojištění  3117 3 233 3 343 3 553 3 661 3 771 

Stát - daňové závazky a dotace  2000 2 187 2 261 2 436 2 510 2 586 

Odložený daňový závazek  0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé přijaté zálohy  272 2 092 2 163 2 233 2 301 2 370 

Dohadné účty pasivní (krátk.)  3432 3 518 3 638 3 756 3 870 3 986 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 0 

Jiné závazky  77 77 77 77 77 77 

Časové rozlišení  pasivní 60 95 98 102 105 108 
Zdroj: vlastní zpracování 
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7.3 Dividendy a cashflow 
Plánované dividendy odrážejí kladný výsledek hospodaření. V roce 2016 
nebudou vyplaceny žádné dividendy, protože společnost v roce 2015 žádné 
neschválila. Dividendy budou v dalších letech první fáze vždy 4 000 tis. Kč. 
Výplatní poměr je počítán jako dividendy v poměru k provoznímu výsledku 
hospodaření s odpisy.  
 
Tabulka 62 Plánované dividendy (tis. Kč)  
Rok 2016 2017 2018 2019 2020 
Výplatní poměr 0% 35,70% 34,14% 32,63% 30,15% 
Výplata dividend 0 4 000 4 000 4 000 4 000 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Změna stavu krátkodobých bankovních úvěrů je nulová, protože oceňovaný 
podnik nemá žádné bankovní úvěry a ani je neplánuje, zahrnuty jsou však 
nebankovní úvěry na vozový park. Pohledávky i závazky se dle prognózy 
zvyšují. Investice brutto je zde počítáno jako rozdíl dlouhodobého majetku 
v konkrétním roce prognózy první fáze mínus stav dlouhodobého majetku v roce 
předchozím, tedy investicemi netto25, s přičtenými odpisy.  
 
Tabulka 63 Plánované cashflow (tis. Kč) 

  2016 2017 2018 2019 2020 
Stav peněžních prostředků 
 na začátku učet. Obd. 15 944 23 557 23 445 23 265 22 894 

VH po dani 2 788 2 396 2 031 2 220 6 075 
Úpravy o nepeněžní operace 8 417 9 322 10 226 11 047 6 996 
úpravy o pracovní kapitál 2095 -265 33 -264 -150 
Investice do DM brutto -5687 -7565 -8470 -9375 -10279 
CF z hlav. Provozu (FCF) 7613 3887 3821 3629 2642 
Výplata dividend 0 4000 4000 4000 4000 
Stav PP na konci období 23557 23445 23265 22894 21536 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
7.4 Finanční analýza plánu 
 
Po sestavení finančního plánu přistoupíme k jeho stručné finanční analýze. 
Můžeme tak porovnat finanční analýzy minulé období i za prognózu. Analýza 
byla proto počítána stejným způsobem, jako analýza za minulost. 
 
Tabulka 64 Finanční analýza plánu 

Datum 2016 2017 2018 2019 2020 
Rentabilita VK  2,8% 2,5% 2,1% 2,4% 6,4% 

                                                
 
25 Mařík, M. – kol.: Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní 
metody a postupy. Praha: Ekopress, 2011, s. 175 
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Rentabilita kap.  2,2% 1,9% 1,6% 1,8% 4,6% 
Rentabilita IK  3,3% 3,2% 2,7% 3,0% 8,2% 
Rentabilita tržeb  0,8% 0,7% 0,5% 0,6% 1,5% 
EBIT marže  1,0% 0,8% 0,7% 0,7% 1,9% 
Kvóta vlastního kapitálu 0,76 0,75 0,74 0,72 0,72 
Krytí DM dlouh. pasivy  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Úrokové krytí  64,24 53,40 43,84 46,51 123,56 
Likvidita 1. stupně  0,77 0,74 0,71 0,67 0,61 
Likvidita 2. stupně  1,65 1,63 1,58 1,55 1,49 
Likvidita 3. stupně  2,01 1,99 1,94 1,91 1,84 
Pracovní kapitál (tis. Kč) 57762 59096 59972 60842 60621 
Likvidita z cash flow  0,25 0,12 0,12 0,11 0,07 
CF v % z tržeb  2,19% 1,08% 1,03% 0,95% 0,67% 
Rentabilita celkového kapitálu z CF 5,9% 3,0% 3,0% 2,9% 2,0% 
Doba splácení dluhů (roky) 1,8 3,6 3,9 4,2 6,0 
Doba obratu aktiv (dny) 137,3 132,3 127,6 123,3 122,7 
Doba obratu zásob (dny) 11,4 11,5 11,6 11,6 11,7 
Doba obratu závazků (dny) 32,1 32,1 32,5 32,6 32,7 
Doba obratu pohledávek (dny) 28,3 28,4 28,5 28,6 28,6 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Rentability vlastního kapitálu a investovaného kapitálu jsou již stabilně nad 2% 
a nejsou zde záporné rentability jako ve finanční analýze oceňovaného podniku. 
Rentabilita tržeb se pohybuje nad 0,5% a stejně tak Ebit marže. Kvóta vlastního 
kapitálu se mírně snížila z důvodu nárůstu krátkodobého cizího kapitálu k 
provozu. Krytí dlouhodobými pasivy se stabilizovalo, protože dlouhodobé úvěry 
zůstanou ve stejné výši. Firmě bude stále stačit pouze obnovovat postupně 
vozový park. Úrokové krytí se zvýšilo a likvidita se snížila k obecně 
doporučovaným hodnotám. Pracovní kapitál počítán jako rozdíl mezi oběžnými 
aktivy s pohledávkami bez krátkodobých úvěrů se postupně zvyšuje s růstem 
tržeb.  
 
 
7.5 Provozně nutný investovaný kapitál 
 
K provozně nutnému investovanému kapitálu patří provozně nutný dlouhodobý 
majetek vypočítaný z generátorů hodnot s provozně nutným dlouhodobým 
finančním majetkem. Dále provozně nutný pracovní kapitál.  Do provozně 
nutného investovaného kapitálu nezapočítáváme provozně nepotřebné peněžní 
prostředky, které budou určeny k větším investicím nebo výplatě dividend v 
následujících letech.  
 
Tabulka 65 Prognóza povozně nutného investovaného kapitálu (tis. Kč)  
 

Datum 2016 2017 2018 2019 2020 
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P.nutný dlouhodobý majetek 67 137 65 381 63 624 61 952 65 235 
P.nutný pracovní kapitál 27 272 28 188 29 038 29 992 30 847 
P.nutný investovaný kapitál 94 409 93 569 92 662 91 944 96 082 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Provozně nutný investovaný kapitál mírně poklesne díky velkým odpisům z 
minulých let. Ekonomická realita je však jiná. Provozně nutný pracovní kapitál 
roste s růstem tržeb a investice brutto jsou pravidelné ve výši 7565 tis. Kč. 
Provozně nutný investovaný kapitál stoupne koncem první fáze.  
 
7.6 Rentabilita provozně nutného investovaného kapitálu 
Rentabilita provozně nutného investovaného kapitálu je vztahována k hlavnímu 
provozu podniku. Počítáme jí místo celkového výsledku hospodaření poměrem 
korigovaných provozních výsledků hospodaření po dani před odpisy a to 
poměrem k provozně nutnému investovanému kapitálu k začátku roku, tedy 
konci roku předchozího.  
 
Tabulka Tabulka 66 Rentabilita provozně nutného investovaného kapitálu 
v letech 2010 – 2015 (tis. Kč) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

KPVH po dani před odpisy 11 069 9 452 4 010 8 444 6 790 
Provozně nutný inv. Kapitál 131413 135730 124015 106876 105897 
Rentabilita PN IK 8,42% 6,96% 3,23% 7,90% 6,41% 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Tabulka 67 prognóza rentability provozně nutného investovaného kapitálu (tis. 
Kč) 

Datum 2016 2017 2018 2019 2020 
KPVH po dani před odpisy 9 649 9 992 10 361 11 216 11 791 
PN investovaný kapitál 105 897 94 409 93 569 92 662 91 944 
Rentabilita PN IK 9,93% 9,44% 10,97% 11,99% 12,72% 

Zdroj: vlastní tvorba 
 
Rentabilita provozně nutného investovaného kapitálu vychází lépe, než 
rentabilita celkového kapitálu ve finanční analýze. Může za to korigovaný 
provozní výsledek hospodaření, který uvažuje také odpisy a provozně nutný 
investovaný kapitál, který má samozřejmě nižší hodnoty, než celkový 
investovaný kapitál.  
 
Pokud bychom chtěli počítat rentabilitu provozně nutného investovaného 
kapitálu bez vlivu odpisů, dostali bychom tyto hodnoty:  
 
Tabulka 68 rentabilita a prognóza rentability bez vlivu odpisů  

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Odpisy provozně potřebného majetku 16 587 12 934 9 919 8 044 9 353 

Kpvh po dani a odpisech -1 865 -467 -4 034 -909 -2 284 

Provozně nutný inv. Kapitál 131 413 135 730 124 015 106 876 105 897 
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Rentabilita -1,4% -0,3% -3,3% -0,9% -2,2% 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 
Odpisy provozně potřebného majetku 8417 9322 10226 11047 6996 
Kpvh po dani a odpisech 3 496 3 014 2 565 2 800 7 561 
Provozně nutný inv. Kapitál 105 897 94 409 93 569 92 662 91 944 
Rentabilita 3,3% 3,2% 2,7% 3,0% 8,2% 

Zdroj: vlastní tvorba 
 
Jak již bylo náležitě okomentováno ve finanční analýze, díky velkým investicím 
za minulé roky, mají odpisy velký vliv na hodnoty rentability.  
 
7.6.1 Rentabilita vlastního a celkového kapitálu v České republice 

 
Otázkou rentability se zabýváme ve finanční i strategické analýze, kde je 
uvedeno, že průměrná rentabilita vlastního kapitálu odvětví je od roku 2008 do 
roku 2015 9%.  
 
Rentability vlastního kapitálu a celkového kapitálu odvětví také eviduje Český 
statistický úřad. Pro výrobu potravinářských výrobků, kam řadíme i pekařský 
průmysl jsou tyto hodnoty: 
 
Tabulka 69 Rentabilita zpracovatelského průmyslu – výroba potravinářských 
výrobků (v %) 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilita VK 9,78 8,41 11,21 8,24 11,32 11,68 10,31 8,59 9,42 10,53 

Rentabilita K 4,12 3,54 4,48 3,17 4,59 5,19 4,59 3,89 4,57 5,30 

Zdroj: Český statistický úřad 
 
Rentabilitu odvětví můžeme porovnat s rentabilitou oceňovaného podniku: 
 
Tabulka 70 Plán rentability oceňovaného podniku 

Datum 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Rentabilita VK 6,4% 6,1% 5,6% 5,8% 5,4% 

Rentabilita kap. 4,9% 4,7% 4,3% 4,4% 4,1% 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Z porovnání můžeme vidět, že hodnoty plánované rentability celkového kapitálu 
se pohybují kolem průměrných hodnot za minulé období. Plánovaná rentabilita 
vlastního kapitálu je nižší oproti průměrným hodnotám za odvětví. Možnou 
rezervu vidím ve zvýšení zadlužení společnosti, neboť cizí kapitál bývá 
zpravidla levnější než vlastní do jisté úrovně zadlužení. Zadlužení, při kterém je 
hodnota podniku maximální, můžeme považovat za optimální.26  
 

                                                
 
26 Mařík, M. - kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé. Hlubší pohled na 
vybrané problémy. Praha, Ekopress 2011, s. 39 
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7.7 Vyhodnocení generátorů hodnoty a finančního plánu 
Po celkovém posouzení finanční a strategické analýzy bylo zjištěno, že 
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o. je podnikem finančně zdravým. V minulých 
letech se, stejně jako vybraní konkurenti a celé odvětví, potýkal s nižší 
ziskovostí. Z provedených analýz a prognóz vyplývá, že podmínku nekonečného 
trvání existence oceňovaný podnik splňuje a je možné ho ocenit některou z 
výnosových metod. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl ocenit podnik metodou 
DCF Entity. 
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8 Ocenění		
 
Po sestavení finančního plánu podloženém strategickou a finanční analýzou 
můžeme přistoupit k ocenění společnosti JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o. 
Z předchozích analýz vyplynulo finanční zdraví podniku a předpoklad going 
concern. Z tohoto důvodu bude podnik k nalezení tržní hodnoty oceněn 
výnosovou metodou. Zvolena bude metoda diskontovaných peněžních toků pro 
vlastníky i věřitele, DCF Entity, protože se jedná o metodu nejvíce užívanou 
v oceňovací praxi a mým cílem je mít diplomovou práci s co největší 
srozumitelností pro budoucí čtenáře. Pro porovnání bude společnost oceněna 
účetní hodnotou.  
 
8.1.1 Metoda DCF Entity 

 
Ocenění bude provedeno metodou DCF Entity, která je vhodná pro případy, kdy 
je cílem ocenit celkový investovaný kapitál a ne pouze kapitál vlastní.  První 
bude spočítána hodnota brutto, která je právě hodnotou celkového kapitálu. Od 
té budou odečteny úvěry a získáme tak hodnotu netto jakožto hodnotu vlastního 
kapitálu. Hodnota společnosti je tedy dána současnou hodnotou cashflow 
prognózovaného období součtem se současnou hodnotou cashflow v období na 
něj navazujícím. 27 Vzorec tedy bude použit ve dvoufázovém tvaru, kde je první 
fáze zvolena na 5 let a naplánována podle finačního plánu. Ve druhé fázi bude 
pokračující hodnota vymezena pomocí parametrického vzorce28: 
 
 

PH =
𝐾𝑃𝑉𝐻 ()* ∗ 1 − 𝑔

𝑟𝑖
𝑖1 − 𝑔

 

 
 

 
kde:  
 

- KPVH T+1 = korigovaný provzní výsledek hospodaření po upravených 
daních v prvním roce po uplynutí období prognózy. 

- g = tempo růstu ve 2. fázi 
- rI = rentabilita čistých investic ve 2. fázi 

 
Samotný vzorec pro výpočet hodnoty má následující tvar:  
 

                                                
 
27 Koller, T.: Valuation : measuring and managing the value of companies, New 
York: McKinsey & Company Inc., 2010, s 211 
28 Mařík, M. – kol.: Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní 
metody a postupy. Praha: Ekopress, 2011, s. 187 
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kde:   
 

- Hb = Hodnota podniku brutto 
- FCFt = volný peněžní tok pro vlastníky a věřitele v roce t, budeme pro 

variatnu DCF Entity označovat jako FCFF “free cashflow to firm” 
- ik  = diskontní míra 

Pro samotný výpočet hodnoty oceňovaného podniku budeme potřebovat vyčíslit 
hodnoty pro volný peněžní tok a stanovit správnou diskontní míru.  
 
8.2 FCFF 
 
Tabulka 71 Free cashflow to firm (v tis. Kč)  

Datum 31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

KPVH před daní 3 496 3 014 2 565 2 800 7 561 
KPVH po upr. daních 2 832 2 441 2 078 2 268 6 124 
Úpravy o nepeněžní operace 8 417 9 322 10 226 11 047 6 996 
úpravy o pracovní kapitál 2 095 -265 33 -264 -150 
Investice do DM brutto -5 687 -7 565 -8 470 -9 375 -10 279 
CF z hlav. Provozu (FCFF) 7 657 3 932 3 867 3 677 2 691 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Výpočet cash flow to firm je pro zjednodušení vyjádřen se zápornými nebo 
kladnými znaménky tak, jak se od sebe jednotlivé položky odečítají. Výpočet 
Free cash flow to firm vychází z KPVH, tedy korigovaného provozního výsledku 
hospodaření po upravené dani z příjmu. Ten nám udává, kolik peněz je možno 
vzít z podniku, aniž bude narušen jeho předpokládaný vývoj. Východiskem je 
produkce peněz v podniku – tedy provozní peněžní tok.29 Daň z příjmu je 
stanovena na 19% ve všech letech první fáze i pro druhou fázi. Meziročně rostly 
zásoby, pohledávky a investice brutto do dlouhodobého majetku.  
 
8.3 Diskontní míra 
Diskontní míra bude vyčíslena pomocí vzorce pro WACC, vážené náklady 
kapitálu: 
 

                                                
 
29 Mařík, M. – kol.: Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní 
metody a postupy. Praha: Ekopress, 2011, s. 170 
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kde: 
 

- CK = cizí kapitál 
- VK = vlastní kapitál 
- K = investovaný provozně nutný kapitál, K = VK + CK 
- nCK = náklady cizího kapitálu 
- nVK = náklady vlastního kapitálu 
- d = sazba daně z příjmu 

Pro přesný výpočet je nutné určit váhy mezi vlastním a cizím kapitálem. Podíly 
na celkovém kapitálu první určíme z účetních hodnot podle finančního plánu. 
Nejpřesnějším postupem je však určit váhy podle tržních hodnot a proto budou 
tyto váhy následně přepočítány pomocí iterací, které slaďují kapitálovou 
strukturu.  
 
 
8.3.1 Náklady vlastního kapitálu 

 
Náklady na tento kapitál jsou dány výnosovým očekáváním příslušných 
investorů. Výnosové očekávání je nutno odvozovat z možného alternativního 
výnosu kapitálu s přihlédnutím k riziku.30 Tyto náklady pro oceňovaný podnik 
stanovíme pomocí modelu oceňování kapitálových aktiv, CAPM, který pochází 
z anglosaských zemí. Výpočet na základě národních dat by byl sice asi zatím 
nejvhodnější, ale naráží na řadu problémů spojených s funkčností, dlouhodobostí 
a rozsahem národních akciových trhů. Proto se dnes postupně prosazuje názor, 
že lepší cestou bude prémie vypočítat z dat amerického kapitálového trhu a tyto 
prémie vhodně přizpůsobit podmínkám trhů národních.31 Rovnice pro výpočet 
CAPM bude mít proto tvar: 
 
CAPM 	=	rfUS + bZUS * RPUS + RPZ + dp 

kde:  

- rfUS  = bezriziková úroková míra v USA 
- bZUS  = odvětvová beta nezadlužených, unlevered beta, podniků v USA 

přepočtená na zadlužení oceňovaného podniku, tzv. levered beta.  
- RPUS = riziková prémie trhu v USA 

                                                
 
30 Mařík, M. – kol.: Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní 
metody a postupy. Praha: Ekopress, 2011, s. 215 
31Mařík, M. – kol.: Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní 
metody a postupy. Praha: Ekopress, 2011, s. 221 

WACC = nVK ⋅
VK
K

+ nCK ⋅ (1− d) ⋅
CK
K
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- RPZ = riziková prémie země 
- dp = další prémie 

Bezrizikovou výnosnost jsem stanovil jako výnosnost amerických státních 
dluhopisů vydaných 31.12.2015 s 30 letou splatností k dodržení zásady 
ekvivalence z hlediska investované doby, a výnosností 3,01%32 Musíme si 
ovšem uvědomit, že se jedná o průměrný výnos kupónu do konce splatnosti. 
Kdybychom chtěli dostat přesnější hodnoty bezrizikové míry, mohli 
bychom jí převést například pomocí Bootstrapingu33 na různé spotové míry 
pro jednotlivé roky. Z důvodu úspory rozsahu diplomové práce se 
spokojíme se zjednodušeným řešením. 

Koeficient beta určíme pomocí metody analogie. To znamená použití beta 
podobných obchodovaných podniků. Získáme tím nezadluženou betu, 
kterou přepočítáme na betu zadluženou pro oceňovaný podnik pomocí 
vzorce: 

bZ = bN * (1 + (1 – d) * CK/VK) 

kde: 

- bZ = beta oceňovaného zadluženého podniku 
- bN = beta nezadluženého podniku 
- CK/VK = poměr cizího a vlastního kapitálu prozatím v účetních 

hodnotách 

Průměrný koeficient beta nezadlužených amerických podniků v odvětví Food 
Processing má hodnotu 0,8.34 Propočet na zadluženou betu dosahoval 
podobných hodnot, jako beta nezadlužená: 

 

Tabulka 72 Koeficient beta zadluženého podniku  

                                                
 
32 U.S. Departement of Treasury - treasury.gov/resource-center/data-chart-
center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2015, Daily 
Treasury Yield Curve Rates 
 
33 Mařík, M. - kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé. Hlubší pohled na 
vybrané problémy. Praha, Ekopress 2011, s. 291 
34 Damodaran - pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, Archived Data, tabulka 
Levered and Unlevered Betas by Industry, rok 2015 
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Datum 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
CK (tis. Kč) 1 157 1 196 1 235 1 273 1 311 
VK (tis. Kč) 98 799 97 196 95 227 93 447 95 522 
CK/VK 0,012 0,012 0,013 0,014 0,014 
Beta nezadlužená 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Beta zadlužená 0,808 0,808 0,808 0,809 0,809 

Zdroj: vlastní tvorba 

Rizikovou prémii trhu odvozuji z minulých hodnot dosažených na 
kapitálových trzích a to konkrétně rizikovou prémii ze stránek A. 
Damodarana, kde nalezneme pravidelně aktualizovaná data. Dosadíme za 
ní rozdíl mezi výnosností akciového trhu a výnosností dlouhodobých 
státních dluhopisů. Pro výpočet jsem použil geometrický průměr rizikové 
prémie trhu v období mezi 1928 až 2015, který dosahuje 4,54%.35  

Rizikovou prémii země pro odhad rizikové prirážky vlastníka vypočítám 
jako součin rizika selhání země s poměrem volatility trhu akcií a volatilitou 
vládních dluhopisů upravený o rozdíl očekávaných inflací v České republice 
a v USA.36 Riziko selhání země je rozdíl mezi výnostností amerických 
podnikových dluhopisu s ratingem České republiky a výnosností 
amerických dlouhodobých státních dluhopisů, které mají rating nejvyšší – 
AAA. Na stránkách profesora Damodarana je rating České republiky podle 
agentury Moodys37 A 1, riziko selhání země je 1,25% a poměr volatilit akcií 
k dluhopisům nahradíme orientačním koeficientem podle Damodarana 
1,5.38  

Rozdíl dlouhodobě očekávaných inflací je 0,32 39 Rizikové prémie země je 
tak 2,2%. Společnost není veřejně obchodovatelná na kapitálových trzích a 
proto bude připočítána prémie za neobchodovatelnost 1,5%. Náklady 
vlastního kapitálu tak budou v následujících letech:  

 Tabulka 73 Náklady vlastního kapitálu 

                                                
 
35 Damodaran - pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, Archived Data, tabulka 
Historical Returns on Stock, Bonds and Bills – United States – 1928-2015 
36 Mařík, M.: Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní metody a 
postupy. Praha, Ekopress 2011, str. 221 
37 Ratingová agentura - moodys.com 
38 Damodaran - pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, Archived Data, tabulka Risk 
Premium for Other Markets, rok 2015 
39 Mezinárodní měnový fond - imf.org, OECD – Economic Outlook, October 
2015 
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Datum 31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

Bezriziková úroková míra 3,01% 3,01% 3,01% 3,01% 3,01% 
Beta zadluženého podniku 0,808 0,808 0,808 0,809 0,809 
Riziková prémie trhu 4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 
Riziková prémie země 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 
Prémie za 
 neobchodovatelnost 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

Náklady VK 10,376% 10,378% 10,380% 10,382% 10,382% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Náklady kapitálu jsou nyní vyjádřeny v poměru účetních hodnot vlastního 
a cizího kapitálu. Po sladění kapitálové struktury se mohou náklady kapitálu 
lišit.  

 
 
8.3.1 Náklady cizího kapitálu 

 
Společnost nemá žádné krátkodobé ani dlouhodobé bankovní úvěry. Většina 
cizího kapitálu je v krátkodobých závazcích a ty jsou kapitálem neúročeným. 
Má však již zmíněné nebankovní úvěry na vozový park, které pravidelně 
obnovuje. Tyto úvěry byly naplánovány ve finančním plánu ve stejném růstu, 
jakým rostou tržby. Protože pro tržní hodnotu je vhodné opřít kalkulaci diskotní 
míry především o data z kapitálových trhů a protože nemáme k dispozici přehled 
splátek těchto jednotlivých úvěrů, pro výpočet nákladů cizího kapitálu 
použijeme alternativní postup výpočtu založen na tržních datech: 
 
NCK= (rf + RPCK) * (1-d)  
 
Náklady cizího kapitálu vypočítáme jako součet bezrizikové výnosové míry na 
úrovni výnosnosti státních dluhopisů s obdobnou dobou splatnosti, jakou mají 
tyto nebankovní úvěry, a to 7 let, s rizikovou přirážkou pro cizí kapitál 
stanovenou podle ratingu daného dluhu. Celý součet očistíme o daňový štít.  
 
Jako bezrizikovou úrokovou míru určíme výnos do doby splatnosti českého 
státního dluhopisu se zbývající dobou splatnosti 8 let vydaný v listopadu 2015 s 
úrokem 0,45%40.  
 
Praktické využití však závisí právě na možnosti stanovit alespoň orientačně 
rating úvěru poskytnutého oceňovanému podniku. V praxi se však někdy použítá 
zjednodušený přístup, kdy se rating omezí na výpočet jediného ukazatele, a to 

                                                
 
40mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-statniho-dluhu/emise-statnich-
dluhopisu/emisni-kalendare-sdd/2015/emisni-kalendar-strednedobych-a-
dlouhodo-22785, Emis. kalendář st. a dl. dluhopisů 11/2015 
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úrokového krytí jako poměru zisku před úroky a daněmi k nákladovým 
úrokům.41 
 
Úrokové krytí dosahuje vysokých hodnot, proto je podnik dle ratingu zařazen 
mezi nejvyšší hodnocení AAA. Pro hodnocení byla využita škála zveřejňovaná 
profesorem Damodaranem.42  
 
Tabulka 74 Náklady cizího kapitálu 

Datum 31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

Bezriziková  
úroková míra 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 

Úrokové krytí 65,24 54,40 44,84 47,51 124,56 
Riziková prémie CK 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 
Daňová sazba 19% 19% 19% 19% 19% 
Náklady CK 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 

Zdroj: vlastní tvorba 
 
Tabulka 75 Celkové náklady kapitálu  

Datum 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Náklady CK 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 
CK/K 1,16% 1,22% 1,28% 1,34% 1,35% 
Náklady VK 10,376% 10,378% 10,380% 10,382% 10,382% 
VK/K 98,84% 98,78% 98,72% 98,66% 98,65% 
WACC 10,26% 10,26% 10,25% 10,25% 10,25% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Náklady kapitálu jsou nyní vyjádřeny v poměru účetních hodnot vlastního 
a cizího kapitálu. Po sladění kapitálové struktury se mohou náklady kapitálu 
lišit.  

 

8.4 Pokračující hodnota 
 
Jak je již uvedeno v popisu metody DCF Entity, pokračující hodnota bude 
vypočítaná podle parametrického vzorce:  
 

PH =
𝐾𝑃𝑉𝐻 ()* ∗ 1 − 𝑔

𝑟𝑖
𝑖1 − 𝑔

 

                                                
 
41 Mařík, M. – kol.: Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní 
metody a postupy. Praha: Ekopress, 2011, s. 213 
42 Damodaran - pages.stern.nyu.edu/~adamodar, Archived Data, tabulka 
Ratings, Spreads and Interest Coverage Rations, rok 2015 
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Korigovaný provozní výsledek hospodaření je vlastně součin tržeb a ziskové 
marže. Tempo růstu tržeb za vlastní výrobky je naprognózavé v generátorech 
hodnoty a následně sladěno s tempem růstu tržeb za prodej zboží. Celkové tempo 
růstu tržeb oceňovaného podniku 3%. Zisková marže je také předpokládána na 
stabilní úrovni posledního roku první fáze a její hodnota je 3,7%.  
 
Rentabilita čistých investic ve druhé fázi je přírůstkovou veličinou k průměrné 
veličině a to rentabilitě provozně nutného investovaného kapitálu v minulých 
letech. Investicemi je myšleno investice do provozně nutného investovaného 
kapitálu. Ta by měla být vyšší než náklady, aby podnik mohl tvořit dlouhodobě 
svojí hodnotu. Ve druhé fázi již předpokládáme stabilizaci základních 
parametrů, jako jsou stabilizace obrátkovosti provozně nutného investovaného 
kapitálu, kde bude konstatní poměr mezi rostoucím investovaným kapitálem a 
tržbami a to tempem g. Rentabilita čistých investic byla stanovena na 10,90% na 
základě konkureční výhody ze strategické analýzy. 
 
Tabulka 76 prognóza rentability investovaného kapitálu 

Datum 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
WACC 10,26% 10,26% 10,25% 10,25% 10,25% 
ri 10,91% 10,91% 10,90% 10,90% 10,90% 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Tabulka 77 Pokračující hodnota pro 2. fázi (tis. Kč) 

 2. fáze 
g 3,0% 
ZM po dani 3,70% 
KPVH t+1 6308,03 
ri 10,90% 
WACC 10,25% 
Pokračující hodnota 63 061,5 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Tabulka 78 Ocenění brutto a netto bez iterací (tis. Kč) k 1.1.2016 

 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 2. fáze 

FCFF 7 657 3 932 3 867 3 677 2 691  
CK/K 1,16% 1,22% 1,28% 1,34% 1,35% 1,35% 
WACC 10,26% 10,26% 10,25% 10,25% 10,25% 10,25% 
Hodnota Brutto 
 k 1.1. 55 907,1 53 988,4 55 594,9 57 429,2 59 639,3 63 061,5 

CK k 1.1. 1123 1157 1196 1235 1273 1311 
Hodnota Netto 
 k 1.1. 54 784,1 52 831,2 54 398,5 56 193,9 58 366,5 61 750,6 

CK/K 2,01% 2,14% 2,15% 2,15% 2,13% 2,08% 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Pro jisté korekce by bylo vhodné znovu sladit kapitálovou strukturu:  
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Tabulka 79 Hodnota bruto a netto po sladění kapitálové struktury (tis. Kč)  
 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 2. fáze 
FCFF 7 657 3 932 3 867 3 677 2 691  
CK/K 2,00% 2,13% 2,14% 2,14% 2,12% 2,07% 
WACC 10,21% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 
Hodnota Brutto 
 k 1.1. 56 238,8 54 321,9 55 928,9 57 764,7 59 978,0 63 403,5 

CK k 1.1. 1123 1157 1196 1235 1273 1311 
Hodnota Netto 
 k 1.1. 55 115,8 53 164,8 54 732,5 56 529,4 58 705,2 62 092,6 

CK/K 2,00% 2,13% 2,14% 2,14% 2,12% 2,07% 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Tržní hodnota vlastního kapitálu po ocenění byla nižší než jeho účetní hodnota. 
To se projevilo ve výpočtu nákladů vlastního kapitálu a také ve výpočtu 
diskontní míry pomocí WACC větší podíl cizího kapitálu a tím se WACC mírně 
snížily a hodnota podniku pomocí metody DCF po iteracích mírně vzrostla.  
 
Hodnota podniku JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o. stanovená metodou DCF 
Entity k 1.1.2016 činí 55 115,8 tis. Kč.  
 
 
8.5 Účetní metoda 
Účetní hodnota je založena na principu historických cen. Účetní metoda nemusí 
odrážet současnou reálnou hodnotu aktiv. Jedná se o hodnotu majetku k datu 
pořízení sníženou o případné odpisy bez vazby na ekonomickou hodnotu.  
 
Tabulka 80 Hodnota podniku (tis. Kč) 

Vlastní kapitál 96 011 
Hodnota podniku 96 011 

Zdroj: vlastní tvorba 
 
Hodnota podniku JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o. stanovená podle účetní 
metody k 1.1.2016 činí 96 011 tis. Kč.  
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9 Souhrnné	ocenění	
 
Graf 24 Tržní hodnota podniku dle jednotlivých metod ocenění (tis. Kč) 

 
Zdroj: vlastní tvorba 
 
Metoda DCF tvoří základ pro ocenění finančně zdravého podniku s 
předpokladem going concern, mezi které patří i JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. 
s.r.o. Účetní hodnota slouží k ověření výnosové metody a poskytuje pouze 
omezenou představu o reálné hodnotě oceňovaného podniku. 
 
Rozdíl je dán mezi pořizovací cenou a reálnou hodnotou k datu ocenění. Vyšší 
účetní hodnota než hodnota výnosová odpovídá současné situaci na trhu, kde je 
přebytek pekárenské kapacity a v současné době nejsou důležitá aktiva pekárny, 
nýbrž odbytové cesty a jejich cashflow. Tržní hodnotu podniku tak podle mého 
názoru určuje dlouhodobá schopnost tvořit kladné cashflow, které je možné z 
podniku odčerpat, aniž bychom narušili jeho fungování a očekávaný vývoj.  
 
Při bližším zkoumání strategické analýzy oceňovaného podniku dojdeme k 
závěru, že podnik má jisté konkurenčí výhody, díky kterým ho můžeme 
považovat za podnik s přijatelnou perspektivou. Proto se přikláním k ocenění s 
neomezeným trváním a rentabilitou investovaného kapitálu nad průměrnými 
náklady kapitálu a tím i k ocenění metodou DCF Entity, která je nižší, než 
ocenění účetní hodnotou.  
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Intervalový odhad tržní hodnoty podniku JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o. by 
byl mezi 55,1 až 96,01 mil. Kč. Jako odhadce se spíše přikláním dle výpočtu 
metodou DCF Entity43 k hodnotě 
 
 

55,1 mil. Kč 
(slovy: padesát pět milionů sto patnáct tisíc korun). 

 

                                                
 
43 Bylo by vhodné zjistit také hodnotu likvidační, neboť by mohla být vyšší než 
hodnota zjištěná metodou DCF a tedy by mohla tvořit základ ocenění. V rámci 
diplomové práce na to již není prostor.  



 97 

10 Závěr	
Cílem této diplomové práce bylo odhadnout tržní hodnotu podniku JIZERSKÉ 
PEKÁRNY spol. s.r.o. Pro splnění tohoto cíle musely být provedeny postupné 
kroky ocenění. Prvním z nich bylo seznámení s oceňovaným podnikem a 
pekárenským odvětvím v České republice a zahraničí.  
 
Dalším důležitým krokem byla finanční analýza, po které můžeme prohlásit, že 
podnik je podnikem zdravým, ale s otázkami ohledně budoucí schopnosti tvorby 
hodnoty. V rámci rentability jsou totiž Jizerské pekárny oproti vybraným 
konkurentům spíše podprůměrné. V oblasti likvidity a zadluženosti si stojí 
naopak nadprůměrně. Poměrně dobře si stojí i v rámci analýzy aktivity.  
V rychlém testu vyšel oceňovaný podnik průměrně. V testu tvorby hodnoty vyšla 
přidaná ekonomická hodnota pro každý rok záporná a menší, než má 
konkurence. Z tohoto důvodu jsem provedl ještě test indexu IN05, kde vyšel 
oceňovaný podnik v šedé zóně nevyhraněných výsledků. Finanční analýza tak 
nemohla jednoznačně potvrdit předpoklad going concern. Použití výnosových 
nebo jiných metod ocenění tak mohla potvrdit nebo vyvrátit strategická analýza.  
 
Po provedení strategické analýzy bylo zjištěno že oceňovaný podnik je 
podnikem s přijatelnou perspektivou, protože je oproti konkurenci mírně 
nadprůměrný. Jeho konkurenční síla vyšla 51%. Relevantní trh má také lehce 
nadprůměrný růstový potenciál, protože atraktivita trhu vyšla 55%. Předpoklad 
going concern byl tedy ohrožen pouze nízkou rentabilitou v posledních letech. 
Došel jsem k závěru, že nebylo narušeno podnikové cashflow a že problémy se 
ziskovostí má celý pekárenský trh v České republice i trh relevantní. Oceňovaná 
společnost postupně navyšovala své tržní podíly a navýšení tržních podílů vidím 
i v první fázi své predikce. Riziko spočívá v růstu vlivu obchodních řetězců a 
proto je dobrou strategií vyvážet svou produkci do svých prodejen a také rozvíjet 
spolupráci s obchodními řetězci. Tuto strategii oceňovaný podnik uplatňuje. 
 
Při prognóze generátorů hodnoty jsme museli k tržbám za výrobky přidat také 
predikci tržeb za prodej zboží a služeb. Do finančního plánu byly naplánovány 
nejdůležitější účetní položky. Byl dodržen princip opatrnosti a tak jsem do 
finančního plánu nezanášel velké změny. Určení provozně nutného 
investovaného kapitálu nebylo složité, protože se oceňovaný podnik v minulých 
letech zbavoval veškerého neprovozního kapitálu a k poslednímu odštěpení 
došlo právě v roce 2015. V naplánovaném horizontu byly naplánovány 
dividendy.  
 
Pro závěrečné ocenění bylo zvoleno několik metod. Výnosovému ocenění a 
metodě DCF Entity nasvědčovaly dosavadní výsledky strategické analýzy, kde 
oceňovaný podnik byl vyhodnocen s přijatelnou perspektivou. Účetní metoda 
byla zvolena pro celkové porovnání.  
 
Metoda DCF entity tvoří základ pro ocenění finanční zdravého podniku s 
předpokladem neomezeného trvání. Při bližším zkoumání strategické analýzy 
oceňovaného podniku dojdeme k závěru, že podnik má jisté konkurenčí výhody, 
díky kterým ho můžeme považovat za podnik s přijatelnou perspektivou. Jako 
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správné uznávám ocenit podnik metodou DCF Entity. Výsledná hodnota 
podniku JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o. byla k datu 1.1. 2016 stanovena na 
55,1 mil. Kč.
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Příloha  1 Přehled metod ocenění jednotlivých položek účetních výkazů 

• Společnost nevykazuje žádné rezervy, povinný rezervní fond v částce 
220 tis. Kč byl zrušen s platností NOZ.  

•  Pro přepočet zahraniční měny se v účetnictví stanovuje pevný účetní 
kurz stanovený vždy k 1.1. Používá se kurz ČNB (viz. Pokyn č. 2015/01).  

• Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícícm a podstatným vlivem 
jsou oceněny pořizovací cenou zohledňující případné snížení hodnoty.  

• Společnost nemá žádná aktiva zastavena zástavním právem.  

• Firma uvádí, že nemá majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než 
ocenění v účetnictví.  

• Každý rok je placena funkce jednatele 60 tis. Kč formou odměn.  

• Náklady na audit byly od roku 2010 do roku 2014 vždy ve stejné výši a 
to 95 tis. Kč. V roce 2015 byly náklady na audit 110 tis. Kč.  

• Ocenění majetku je prováděno následujícím způsobem:  
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- ocenění nakupovaných zásob – v pevných skladových cenách. 
Rozdíl z cen pevných a skutečných pořizovacích, který zahrnuje 
nákupní cenu a vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, 
provize, pojistné, jiné) se měsíčně zúčtovává podle předen 
daného postupu viz pokyn č. 03/2002.  

- Zásoby vytvořené ve vlastní režii jsou na úrovni vlastních 
nákladů.  

- Ocenění hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní 
činností je na úrovni vlastních nákladů.  

- Ocenění cenných papírů je pořizovací cenou. Při přepočtu na 
reálnou hodnotu k 31.12. se použije ekvivalenční metoda.  

- U majetku pořízeného v průběhu účetního období stanovíme cenu 
pořizovací.  

 
Příloha  2 Aktiva oceňovaného podniku 

K 31.12. 

2010 2011 2012 2013 
souhrn

ně 
Stores 

2014 
souhrn

ně 
Stores 

2015 
souhrn

ně 
Stores 

Aktiva celkem  2239
39 

2166
69 

2195
72 200750 188211 124324 

Dlouhodobý majetek  1381
32 

1293
08 

1407
61 128204 115521 69867 

Dlouhodobý nehmotný majetek  312 364 361 369 333 472 
Software  202 294 301 339 283 245 
Ocenitelná práva       
Nedokončený dlouhodobý 
 nehmotný majetek  110 70 60 30 50 227 

Dlouhodobý hmotný majetek  1103
19 

1064
53 

1089
58 106254 101044 64642 

Pozemky 9842 9330 8978 8974 8974 1686 
Stavby  7062

6 
6726

3 
6645

3 63467 60882 37131 

Samostatné movité věci 
 a soubory movitých věcí  

2508
9 

2347
6 

2851
5 26735 25265 21489 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek  4745 4745 4551 4811 4601 2125 
Nedokončený dlouhodobý 
 hmotný majetek  0 3 461 858 16 333 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek  17 1636 0 0 0 674 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  0 0 0 1409 1306 1204 
Dlouhodobý finanční majetek  2750

1 
2249

1 
3144

2 21581 14144 4753 

Podíly v ovládaných a řízených osobách - 6628 3800 3800 4400 4400 4600 
Jiný dlouhodobý finační majetek    0 0 0 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry 
 a podíly  

2087
3 

1869
1 

2764
2 17181 9744 153 
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Oběžná aktiva  8206
8 

8379
8 

7652
8 70798 70198 52587 

Zásoby  1112
2 

1158
2 

1211
2 12579 11270 10485 

Materiál  8070 8319 8627 8789 8196 7832 
Nedokončená výroba a polotovary  7 5 3 15 7 10 
Výrobky  977 932 998 1110 810 625 
Zboží  2068 2326 2484 2665 2257 2018 
Dlouhodobé pohledávky  10 10 38 95 95 38 
Pohledávky za ovládanými a řízenými 
osobami    0 0 0 

Pohledávky z obchodních vztahů  10 10 0 95 0 38 
Jiné pohledávky  0 0 38 0 0 0 
Odložená daňová pohledávka  0 0 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky  4457

1 
4627

5 
5251

2 38481 37202 26120 

Pohledávky z obchodních vztahů 
 (krátk.)  

3939
3 

3907
5 

4120
0 32962 30957 21499 

Pohled.za společníky, členy druž.  
a za účastníky sdruž.(krát.)  0 0 8438 0 0 0 

Pohledávky za ovládanými 
 a řízenými osobami (krátk.)    0 0 0 

Stát - daňové pohledávky  1801 945 0 55 49 29 
Ostatní poskytnuté zálohy  2899 2689 2240 3674 4335 3947 
Dohadné účty aktivní (krátk.)  258 363 300 188 182 228 
Jiné pohledávky  220 3203 334 1602 1679 416 
Krátkodobý finanční majetek  2636

5 
2593

1 
1186

6 19643 21631 15944 

Peníze  862 1116 1116 1049 1227 1083 
Účty v bankách  2550

3 
2481

5 
1075

0 18594 20404 14861 

Časové rozlišení  3739 3563 2283 1748 2492 1690 
Náklady příštích období  3739 3563 2283 1748 2492 1690 

Zdroj: účetní závěrky společnosti 

 
Příloha  3 Pasiva oceňovaného podniku 

K 31.12. 2010 2011 2012 

2013 
souhrn

ně 
Stores 

2014 
souhrn

ně 
Stores 

2015 
souhrn

ně 
Stores 

Pasiva celkem  22393
9 

21666
9 

21957
2 200750 188211 124324 

Vlastní kapitál  18577
4 

18321
4 

18622
7 159628 147721 96011 

Základní kapitál  2200 2200 2200 2400 2400 2400 
Základní kapitál  2200 2200 2200 2400 2400 2400 
Kapitálové fondy  7645 8392 11388 6507 -968 9842 
Ostatní kapitálové fondy - 355 395 435 6015 6015 10015 
Oceňovací rozdíly z přecenění 
 majetku a závazků  7290 7997 10953 492 -6983 -173 
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Rezervní fondy, nedělitelný fond 
 a ostatní fondy ze zisku  220 220 220 220 220 0 

Zákonný rezervní fond, 
Nedělitelný fond  220 220 220 220 220 0 

Statutární a ostatní fondy  0 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření minulých 
let  

18400
1 

17570
9 

17240
3 155315 147501 69686 

Nerozdělený zisk minulých let  18400
1 

18400
1 

17240
3 155226 154571 76833 

Neuhrazená ztráta minulých let  0 -8292 0 89 -7070 -7147 
Výsledek hospodaření běžného 
 účetního období  -8292 -3307 16 -4814 -1432 14083 

Cizí zdroje  37992 33326 33194 40910 40381 28253 
Rezervy  0 0 0 0 5 0 
Rezerva na daň z příjmu  0 0 0 0 5 0 
Ostatní rezervy  0 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé závazky  4649 3526 2826 2343 3266 1123 
Jiné závazky  2535 1665 1430 1362 2021 544 
Odložený daňový závazek  2114 1861 1396 981 1245 579 
Krátkodobé závazky  33343 29800 30368 38567 37110 27130 
Závazky z obchodních vztahů 
(krátk.)  14115 14362 14649 19088 15025 12942 

Závazky ke společníkům, členům 
druž. 
 a k účast. sdruž. (krát.)  

5055 721 132 1300 1737 336 

Závazky k zaměstnancům  4951 5152 5473 5253 5703 5625 
Závazky ze sociálního 
zabezpečení  
a zdravotního pojištění  

2725 2866 2935 2912 3126 3117 

Stát - daňové závazky a dotace  1264 555 1739 1697 2004 2000 
Odložený daňový závazek  2114 1861 0 981 0 0 
Závazky k ovládaným  
a řízeným osobám (krátk.)    0 0 0 

Krátkodobé přijaté zálohy  1752 2117 1845 1914 1998 272 
Dohadné účty pasivní (krátk.)  3420 3977 3574 4213 4515 3432 
Bankovní úvěry a výpomoci    0 0 0 
Bankovní úvěry dlouhodobé    0 0 0 
Krátkodobé bankovní úvěry    0 0 0 
Jiné závazky  61 50 21 2190 3002 77 
Časové rozlišení  173 129 151 212 109 60 
Výdaje příštích období  70 25 43 109 0 18 
Výnosy příštích období  103 104 108 103 109 42 

Zdroj: účetní závěrky společnosti 
 
Příloha  4  Výkaz zisků a ztrát oceňované společnosti 

K 31.12. 2010 2011 2012 2013 
souhrn

2014 
souhrn

2015 
souhrn
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ně 
Stores 

ně 
Stores 

ně 
Stores 

Tržby za prodej zboží 9480
9 

1035
88 

1053
85 134672 134256 132914 

Náklady vynaložené 
 na prodané zboží 

7178
6 

7862
9 

8005
6 102081 100868 97624 

Obchodní marže 2302
3 

2495
9 

2532
9 32591 33388 35290 

Výkony 2660
33 

2763
19 

2919
75 274653 264295 263838 

Tržby za prodej vlastních  
výrobkůa služeb 

2295
63 

2335
94 

2418
73 220971 206188 203930 

Změna stavu zásob vlastní 
činnosti 1025 1024 1078 1061 670 860 

Aktivace 3544
5 

4170
1 

4902
4 52621 57437 59048 

Výkonová spotřeba 1469
53 

1563
33 

1664
72 172260 164107 163584 

Spotřeba materiálu a energie 1148
42 

1228
53 

1331
95 137499 132802 130205 

Služby 3211
1 

3348
0 

3327
7 34761 31305 33379 

Přidaná hodnota 1421
03 

1449
45 

1508
32 134984 133576 136544 

Osobní náklady 1111
63 

1097
91 

1136
33 119572 117258 119773 

Mzdové náklady 8108
5 

8003
2 

8324
9 87589 85740 87803 

Odměny členům orgánů 
společnosti 
a družstva 

0 0 0 54 48 0 

Náklady na sociální 
zabezpečení 
a zdravotní pojištění 

2711
8 

2661
7 

2722
5 28530 28135 28761 

Sociální náklady 2960 3142 3159 3399 3335 3209 
Daně a poplatky 590 590 583 525 447 457 
Odpisy dlouhodobého 
nehmotného 
a hmotného majetku 

2280
2 

1758
1 

1407
5 12390 12427 11720 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 

1260
2 2511 4510 1294 1714 1700 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 

1090
1 2035 4094 795 1047 750 

Tržby z prodeje materiálu 1701 476 416 499 667 950 
Zůstatková cena prodaného  
dlouhodobého majetku a 
materiálu 

1193
1 1039 1040 922 1570 1131 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 

1169
4 727 728 510 994 365 

Prodaný materiál 237 312 312 412 576 766 
Změna stavu rezerv, -776 -57 -666 -33 12 15 

Ostatní provozní výnosy 2286 2619 
-
1803
5 

3683 4835 2387 
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Ostatní provozní náklady 1715
6 

2064
8 7176 10422 8822 8354 

Provozní výsledek 
hospodaření 

-
5875 483 1466 -3837 -411 -1719 

Tržby z prodeje cenných 
papírů a podílů 0 16 0 0 0 20000 

Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku 300 500 0 500 1000 3800 

Výnosy z podílů ovlád.a 
řízen.osob. 
 a v úč.jedn.pod podst.vliv 

0 0 0 500 1000 1000 

Výnosy z ostatního 
dlouhodobého 
finančního majetku 

300 500 0 0 0 1000 

Výnosové úroky 167 248 284 244 483 28 
Nákladové úroky 136 151 70 53 70 52 
Ostatní finanční výnosy 10 285 61 79 8 -2 
Ostatní finanční náklady 2943 4941 2182 1940 2008 2222 
Finanční výsledek 
hospodaření 

-
2602 

-
4043 

-
1907 -1197 -650 14946 

Daň z příjmů za běžnou 
činnost -185 -253 -457 -408 386 -646 

Daň z příjmů za běžnou 
činnost 
splatná 

94 0 8 7 121 21 

Daň z příjmů za běžnou 
činnost 
odložená 

-279 -253 -465 -415 265 -667 

Výsledek hospodaření 
za běžnou činnost 

-
8292 

-
3307 16 696 -1447 8551 

Mimořádné výnosy 0 0 0 0 15 25 
Mimořádné náklady 0 0 0 3 0 0 
Mimořádný výsledek 
hospodaření 0 0 0 -3 15 25 

Výsledek hospodaření za 
účetní období 

-
8292 

-
3307 16 693 -1432 8576 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

-
8477 

-
3560 -441 285 -1046 13696 

Zdroj: účetní závěrky oceňované společnosti 
 
 
Příloha  5 Horizontální analýza rozvahy  

k datu 31.12.2
010 

31.12.20
11 

31.12.20
12 

31.12.20
13 

31.12.20
14 

31.12.20
15 

AKTIVA CELKEM 100,0% 96,8% 98,0% 87,8% 82,3% 53,4% 

Dlouhodobý majetek 100,0% 93,6% 101,9% 90,8% 81,6% 48,2% 

Dloudobý nehmotný 
majetek 

100,0% 116,7% 115,7% 118,3% 106,7% 151,3% 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

100,0% 96,5% 98,8% 93,7% 89,1% 55,6% 

Dlouhodobý finanční 
majetek 

100,0% 81,8% 114,3% 78,5% 51,4% 17,3% 
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Oběžná aktiva 100,0% 102,1% 93,2% 84,6% 84,4% 62,6% 

Zásoby mat. výrobků a 
zboží 

100,0% 104,1% 108,9% 109,2% 98,8% 91,9% 

Dlouhodobé 
pohledávky 

100,0% 100,0% 380,0% 950,0% 950,0% 380,0% 

Krátkodobé 
pohledávky 

100,0% 103,8% 117,8% 85,0% 82,6% 57,5% 

Krátkodobý finanční 
majetek 

100,0% 98,4% 45,0% 73,3% 80,9% 58,7% 

Časové rozlišení 
aktivní 

100,0% 95,3% 61,1% 46,5% 63,5% 42,0% 

PASIVA CELKEM 100,0% 96,8% 98,0% 87,8% 82,3% 53,4% 

Vlastní kapitál 100,0% 98,6% 100,2% 86,7% 80,3% 50,4% 

Cizí zdroje 100,0% 87,7% 87,4% 93,3% 92,3% 68,1% 

Rezervy Nejsou po celé 
období 

Dlouhodobé závazky 100,0% 75,8% 60,8% 50,4% 70,3% 24,2% 

Krátkodobé závazky 100,0% 89,4% 91,1% 99,3% 95,3% 74,3% 

Dlouhodobé bankovní 
úvěry 

Nejsou po celé 
období 

Krátkodobé bankovní 
úvěry 

Nejsou po celé 
období 

Časové rozlišení 
pasivní 

100,0% 74,6% 87,3% 74,0% 63,0% 34,7% 

Zdroj: vlastní tvorba dle výročních zpráv Jizerských pekáren s.r.o. 
 
Příloha  6 Horizontální analýza výsledovky  

K datu 31.12.20
10 

31.12.20
11 

31.12.20
12 

31.12.20
13 

31.12.20
14 

31.12.20
15 

Tržby za prodej zboží 100,0% 109,3% 111,2% 111,7% 118,8% 120,6% 
Náklady na prodané 

zboží 100,0% 109,5% 111,5% 113,3% 119,5% 120,1% 

Obchodní marže 100,0% 108,4% 110,0% 106,9% 116,6% 122,8% 
Výkony 100,0% 103,9% 109,8% 103,2% 99,3% 99,2% 

Třžby za prodej 
výrobků 100,0% 101,8% 105,4% 96,3% 89,8% 88,8% 

ZS zásob 100,0% 99,9% 105,2% 103,5% 65,4% 83,9% 
Aktivace 100,0% 117,6% 138,3% 148,5% 162,0% 166,6% 

Výkonová spotřeba 100,0% 106,4% 113,3% 113,9% 109,6% 109,6% 
Přidaná hodnota 100,0% 102,0% 106,1% 92,8% 91,5% 92,2% 
Osobní náklady 100,0% 98,8% 102,2% 100,5% 101,1% 103,7% 
Daně a poplatky 100,0% 100,0% 98,8% 79,5% 74,7% 76,8% 

Odpisy dlouhodob. 
majetku 100,0% 77,1% 61,7% 53,9% 53,8% 50,7% 

Tržby z prodeje DM 100,0% 19,9% 35,8% 9,6% 13,5% 13,5% 
ZC prodaného DM 100,0% 8,7% 8,7% 6,1% 13,0% 9,5% 

ZS rezerv a orp 100,0% 7,3% 85,8% 17,4% 11,6% 11,2% 
Ostatní provozní 

výnosy 100,0% 114,6% -
788,9% 151,9% 128,9% 100,6% 
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Ostatní provozní 
náklady 100,0% 120,4% 41,8% 57,3% 50,4% 48,3% 

Provozní VH 100,0% -8,2% -25,0% -28,4% 7,7% 26,2% 

Finanční VH 100,0% 155,4% 73,3% 43,0% 20,4% -
584,5% 

VH z běžné činnosti 100,0% 39,9% -0,2% -11,5% 16,5% -
172,7% 

Mimořádný VH    100,0% -
500,0% 

-
833,3% 

VH za účetní období 100,0% 39,9% -0,2% -11,5% 16,3% -
173,0% 

Zdroj: vlastní tvorba dle výročních zpráv Jizerských pekáren s.r.o. 
 
Příloha  7 Poměrové a výkonové ukazatele 

 
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o. Šumava Holding s.r.o. 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Rentabilita VK -1,8% 0,0% 0,6% -0,9% 8,9% -3,7% 1,1% 2,6% -0,1% -1,5% 

Rentabilita kap. -1,5% 0,0% 0,5% -0,7% 6,9% 0,0% 1,9% 2,5% 1,0% 0,1% 

Rentabilita IK 0,2% 0,6% 0,8% -0,2% -1,4% 0,9% 13,1% 1,4% -0,4% -1,4% 

Rentabilita tržeb -1,0% 0,0% 0,3% -0,4% 2,5% -0,7% 0,2% 0,4% 0,0% -0,2% 

EBIT marže 0,1% 0,4% 0,5% -0,1% -0,5% 0,4% 5,6% 0,5% -0,1% -0,5% 

Kvóta vlastního kapitálu 0,85 0,85 0,82 0,81 0,77 0,34 0,38 0,46 0,46 0,45 

Krytí DM dlouh. pasivy 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,00 0,07 0,08 0,08 0,08 

Úrokové krytí 3,20 20,94 31,43 -6,44 -33,06 0,49 6,96 0,91 -0,29 -1,46 

Likvidita 1. stupně 0,87 0,39 0,58 0,67 0,59 0,10 0,06 0,13 0,14 0,04 

Likvidita 2. stupně 2,42 2,12 1,73 1,83 1,55 0,44 0,37 0,41 0,52 0,43 

Likvidita 3. stupně 2,81 2,52 2,10 2,18 1,94 0,58 0,52 0,61 0,65 0,54 

Pracovní kapitál (tis. Kč) 53 998 46 160 36 360 37 452 25 457 -12 933 -5 057 -933 2 143 -3 884 

Likvidita z cash flow 0,22 0,48 0,30 0,06 0,60 0,67 0,26 0,32 0,27 0,28 

CF v % z tržeb 1,9% 4,2% 3,1% 0,6% 4,8% 14,5% 3,8% 2,9% 3,0% 3,9% 

Rentabilita celkového kapitálu z 
CF 3,0% 6,7% 5,1% 1,0% 13,0% 27,8% 10,3% 9,6% 9,9% 11,9% 

Doba splácení dluhů (roky) 1,2 1,5 1,6 7,6 0,6 2,3 6,5 6,1 5,5 4,7 

Doba obratu aktiv (dny) 234,5 230,8 219,5 211,0 134,7 199,3 155,7 129,7 124,5 127,1 

Doba obratu zásob (dny) 12,5 12,7 13,6 12,6 11,4 11,1 7,7 6,8 5,0 5,9 

Doba obratu závazků (dny) 15,5 15,4 18,0 15,4 14,0 30,0 8,3 8,8 9,9 15,9 

Doba obratu pohledávek (dny) 50,1 55,2 42,3 42,2 28,3 39,4 16,2 9,2 15,7 18,0 

 
United Bakeries a.s. Penam a.s. 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Rentabilita VK 2,5% -36,0% -24,3% -38,6% -41,1% 9,6% 7,8% 3,2% 7,3% -
26,5% 

Rentabilita kap. 1,5% -12,9% -8,4% -10,8% -8,6% 6,1% 5,3% 2,1% 5,2% -
17,4% 

Rentabilita IK 2,5% -3,7% -11,0% -13,6% -8,9% 7,7% 6,7% 2,1% 6,2% 5,4% 

Rentabilita tržeb 1,3% -11,3% -11,9% -14,1% -10,7% 4,1% 3,8% 1,6% 4,3% -
12,5% 
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EBIT marže 2,9% -2,3% -13,3% -14,6% -8,8% 5,1% 4,5% 1,6% 5,3% 3,7% 

Kvóta vlastního kapitálu 0,36 0,39 0,37 0,30 0,23 0,61 0,67 0,63 0,70 0,66 

Krytí DM dlouh. pasivy 0,17 0,15 0,22 0,26 0,20 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 

Úrokové krytí 2,69 -2,05 -11,01 -10,96 -6,81 21,23 45,44 25,69 56,93 58,63 

Likvidita 1. stupně 0,05 0,01 0,04 0,04 0,02 0,05 0,05 0,01 0,02 0,01 

Likvidita 2. stupně 0,33 0,28 0,42 0,39 0,26 1,00 1,01 0,66 0,74 0,69 

Likvidita 3. stupně 0,36 0,31 0,47 0,43 0,30 1,10 1,15 0,75 0,85 0,81 

Pracovní kapitál (tis. Kč) -
216 133 

-
341 628 

-
290 850 

-
307 336 

-
535 052 

387 54
6 

351 82
2 

155 42
1 

114 29
9 23 528 

Likvidita z cash flow 0,0 18,1 -11,9 3,1 -1,5 0,3 0,3 0,5 0,4 -0,4 

CF v % z tržeb 0,0% 
1024,8

% 
-

735,8% 232,3% -97,9% 5,6% 7,1% 12,4% 8,6% -8,9% 

Rentabilita celkového kapitálu z 
CF 0,0% 143,8% -98,9% 27,4% -9,8% 8,3% 10,0% 15,6% 10,3% -

12,4% 

Doba splácení dluhů (roky) 0,0 2,1 -0,1 0,3 -0,7 4,6 3,2 2,3 2,9 -2,7 

Doba obratu aktiv (dny) 0,0 291,5 475,4 437,1 406,2 254,6 262,7 292,1 307,9 261,3 

Doba obratu zásob (dny) 0,0 43,5 75,6 73,1 73,6 7,4 10,8 8,2 9,4 9,1 

Doba obratu závazků (dny) 0,0 53,5 108,6 111,3 104,5 40,2 47,2 37,3 35,0 33,8 

Doba obratu pohledávek (dny) 0,0 38,2 60,7 51,1 58,8 77,2 75,4 63,8 59,6 53,1 

 
Pekárna tanvald s.r.o. 

2011 2012 2013 2014 

Rentabilita VK 4,3% -15,6% -4,0% 12,1% 

Rentabilita kap. 3,9% -13,2% -3,5% 10,8% 

Rentabilita IK 5,8% -12,4% -3,1% 9,9% 

Rentabilita tržeb 2,4% -7,8% -1,8% 6,0% 

EBIT marže 4,1% -7,6% -1,6% 6,1% 

Kvóta vlastního kapitálu 0,89 0,85 0,87 0,89 

Krytí DM dlouh. pasivy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Úrokové krytí 0 0 0 0 

Likvidita 1. stupně 1,29 0,24 0,19 0,18 

Likvidita 2. stupně 9,41 5,16 6,90 8,73 

Likvidita 3. stupně 9,41 5,16 6,90 8,73 

Pracovní kapitál (tis. Kč) 4 988 4 250 4 762 5 933 

Likvidita z cash flow -4,69 -0,48 -0,12 -0,02 

CF v % z tržeb -23,7% -4,2% -0,8% -0,1% 

Rentabilita celkového kapitálu z 
CF -37,8% -7,2% -1,5% -0,2% 

Doba splácení dluhů (roky) 0,1 -1,6 -6,9 -41,9 

Doba obratu aktiv (dny) 228,7 214,1 181,9 203,3 

Doba obratu zásob (dny) 173,4 168,1 161,3 194,1 

Doba obratu závazků (dny) 18,4 32,6 23,4 22,2 

Doba obratu pohledávek (dny) 145,7 160,2 156,9 190,1 

Zdroj: vlastní tvorba dle výročních zpráv společností 
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Příloha  8 Vývoj cen za 1 kg konzumního kmínového chleba v Kč mezi lety 
2007 – 2015 

	 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Relevantní trh 18,7 23,0 19,2 17,8 21,0 22,5 22,7 22,9 21,6 

Hlavní město 
Praha 

18,5 22,6 18,5 17,0 20,6 21,8 22,1 22,2 20,9 

Středočeský 
kraj 

18,5 22,3 19,1 17,9 20,9 23,4 23,3 23,3 22,4 

Ústecký kraj 18,3 22,6 18,7 17,2 21,0 21,9 22,1 22,4 20,1 
Liberecký 

Kraj 
19,5 24,5 20,6 19,1 21,7 23,0 23,4 23,7 23,0 

Zdroj: Vlastní zpracování podle databáze Čsú 
 
Příloha  9 Graf vývoje cen za 1 kg konzumního kmínového chleba v Kč mezi 
lety 2007 – 2015  

 
Zdroj: vlastní zpracování podle databáze Čsú 
 
Příloha  10 Vývoj cen za 1 kg bílého pšeničného pečiva v Kč mezi lety 2007 
– 2015 

	 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Relevantní trh 44,2 53,9 37,8 32,0 42,6 43,3 41,1 39,6 39,0 
Hlavní město 

Praha 
44,1 54,2 37,4 32,4 43,2 43,0 40,6 38,8 37,8 

Středočeský 
kraj 

43,7 54,1 41,7 35,4 44,3 44,6 43,7 41,1 41,1 

Ústecký kraj 45,7 56,2 35,3 28,4 41,0 41,7 39,2 38,2 37,7 
Liberecký Kraj 43,4 51,1 36,8 32,0 41,8 43,8 41,1 40,3 39,4 

Zdroj: vlastní zpracování podle databáze Čsú 
 
Příloha  11 Graf vývoje cen za 1 kg bílého pšeničného pečiva v Kč mezi lety 
2007 – 2015 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě databáze Čsú 
 
Příloha  12 Počet obyvatel v jednotlivých krajích k 31.12. ve sledovaném 
období 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Hlav
ní 

město 
Praha 

1 212 0
97 

1 233 2
11 

1 249 0
26 

1 257 1
58 

1 241 6
64 

1 246 7
80 

1 243 2
01 

1 259 0
79 

1 267 4
49 

1 280 5
08 

Stře
dočesk
ý kraj 

1 201 8
27 

1 230 6
91 

1 247 5
33 

1 264 9
78 

1 279 3
45 

1 291 8
16 

1 302 3
36 

1 315 2
99 

1 326 8
76 

1 338 9
82 

Úste
cký 
kraj 

831 18
0 

835 89
1 

836 19
8 

836 04
5 

828 02
6 

826 76
4 

825 12
0 

823 97
2 

822 82
6 

821 37
7 

Libe
recký 
kraj 

433 94
8 

437 32
5 

439 02
7 

439 94
2 

438 60
0 

438 59
4 

438 60
9 

438 85
1 

439 63
9 

440 63
6 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Příloha  13 Vývoj průměrné spotřeby od 2007 do 2015 

Výrobek Měřící 
jednotka 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

Chléb kg 50,
3 

44,
1 

43,
4 

40,
9 

42,
4 

41,
3 

39,
3 

40 39,
8 

Pšeničné 
pečivo 

kg 48,
1 

44,
6 

53,
4 

51,
5 

57,
2 

56,
9 

51,
2 

52,
7 

47,
9 

Celkem kg 98,
4 

88,
7 

96,
8 

92,
4 

99,
6 

98,
2 

90,
5 

92,
7 

87,
7 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Příloha  14 Vývoj cen chleba a bílého pšeničného pečiva 

chleba	 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Relevantní trh 18,7 23 19,2 17,8 21 22,5 22,7 22,9 21,6 

Hlavní město Praha 18,5 22,6 18,5 17 20,6 21,8 22,1 22,2 20,9 
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Středočeský kraj 18,5 22,3 19,1 17,9 20,9 23,4 23,3 23,3 22,4 
Ústecký kraj 18,3 22,6 18,7 17,2 21 21,9 22,1 22,4 20,1 

Liberecký Kraj 19,5 24,5 20,6 19,1 21,7 23 23,4 23,7 23 

bílé	pšeničné	
pečivo 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Relevantní trh	 44,2 53,9 37,8 32 42,6 43,3 41,1 39,6 39 
Hlavní město Praha 44,1 54,2 37,4 32,4 43,2 43 40,6 38,8 37,8 

Středočeský kraj 43,7 54,1 41,7 35,4 44,3 44,6 43,7 41,1 41,1 
Ústecký kraj 45,7 56,2 35,3 28,4 41 41,7 39,2 38,2 37,7 

Liberecký Kraj 43,4 51,1 36,8 32 41,8 43,8 41,1 40,3 39,4 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Příloha  15 Vícenásobná regresní analýza – vliv HDP a Inflace 

SUMMARY 
OUTPUT 

Regression 
Statistics 

Náhodné 
R 

0,781
56581 

R Square 
0,610
84511

5 

Adjusted 
R Square 

0,513
55639

4 

Standard 
Error 

1052,
39188

3 
Observat

ions 11 

ANOVA  

 df SS MS F 
Signifi
cance 

F 

Regressi
on 2 13907

644,64 

69538
22,31

9 

6,278
68376

6 

0,0229
34535 

Residual 8 88602
29,408 

11075
28,67

6 
  

Total 10 22767
874,05    

 Coeffi
cients 

Standa
rd 

Error 
t Stat P-

value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Hranice 
-

1646,
44880

2 

4032,0
35723 

-
0,408
34181

9 

0,693
73391

4 

-
10944,
33985 

7651,
44224

8 

-
10944
,3398

5 

7651,
44224

8 

DPH 
0,002
90936

4 

0,0009
81304 

2,964
79350

5 

0,018
01381

4 
0,0006
46473 

0,005
17225

5 

0,000
64647

3 

0,005
17225

5 
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Inflace 
543,5
19925

9 

205,86
57037 

2,640
16743 

0,029
70561

2 
68,792
76185 

1018,
24709 

68,79
27618

5 

1018,
24709 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Příloha  16 Graf – časový trend  

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Příloha  17 Trh a tržby v tis. Kč Jizerkých pekáren a jejích konkurentů 

 
 TRH v tis. 

Kč 
Jizerské 
pekárny 

Šumava Holding 
s.r.o. 

United Bakeries, 
a.s. 

Penam 
a.s. 

Pekárna 
Tanvald s.r.o 

200
7 11 267 283 245 181   2 441 306 8 400 

200
8 12 787 416 281 983 173 230  2 956 680 12 600 

200
9 10 819 599 264 612 234 758 0 2 523 692 12 600 

201
0 9 083 723 229 563 262 508 3 045 657 2 480 131 12 600 

201
1 12 659 617 233 594 271 914 2 099 473 3 028 205 11 745 

201
2 12 918 917 241 873 330 798 3 732 531 2 861 738 11 745 

201
3 11 469 476 220 971 340 177 2 172 536 3 003 919 12 600 

201
4 11 512 450 206 188 357 808 2 162 137 2 825 151 12 600 

201
5 10 520 589 203 930 350 883 2 159 523 2 735 513 12 600 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Příloha  18 Graf Tempa růstu tržních podílů Jizerských pekáren a 
vybraných konkurentů v tis. Kč 

y	=	1119,2ln(x)	+	9242
R²	=	0,305440
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Zdroj: vlastní tvorba 
 
Příloha  19 Tempo růstu tržních podílů Jizerských pekáren a vybraných 
konkurentů  

 Trh Jizerské 
pekárny 

Šumav
a 

United 
Bakerie 

Pena
m 

Tanval
d 

2008 13,5% 1,3%   6,7% 32,2% 

2009 -
15,4% 10,9% 60,2%  0,9% 18,2% 

2010 -
16,0% 3,3% 33,2%  17,1% 19,1% 

2011 39,4% -27,0% -25,7% -50,5% -
12,4% -33,1% 

2012 2,0% 1,5% 19,2% 74,2% -7,4% -2,0% 

2013 -
11,2% 2,9% 15,8% -34,4% 18,2% 20,8% 

2014 0,4% -7,0% 4,8% -0,9% -6,3% -0,4% 

2015 -8,6% 8,2% 7,3% 9,3% 6,0% 9,4% 
2007-
2015 4,0% -5,8% 114,8% -2,3% 22,7% 64,2% 

2012-
2015 

-
17,4% 5,6% 47,1% 48,2% 10,5% 27,9% 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
Příloha  20 Tempo růstu indexu tržních podílů Jizerských pekáren k tržním 
podílům vybraných konkurentů 

Jizerské pekárny/konkurent Šumava United Bakeries Penam Tanvald 
2008   -5,0% -23,3% 
2009 -30,8%  9,9% -6,2% 
2010 -22,4%  -11,7% -13,2% 
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2011 -1,8% 47,6% -16,7% 9,2% 
2012 -14,9% -41,8% 9,6% 3,5% 
2013 -11,2% 57,0% -13,0% -14,8% 
2014 -11,3% -6,2% -0,8% -6,7% 
2015 0,9% -1,0% 2,1% -1,1% 

celkem -91,4% 55,6% -25,5% -52,7% 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Příloha  21 Graf Tempo růstu indexů tržních podílů Jizerských pekáren a 
vybraných konkurentů v letech 2008-2015 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Příloha  22 Struktura provozně nutného dlouhodobého majetku v letech 
2010 – 2015 (tis. Kč)  
		 31.12.

10 
31.12.

11 
31.12.

12 
31.12.

13 
31.12.

14 
31.12.

15 
Dlouhodobý majetek 79 132 78 308 75 761 73 204 70 521 69867 

Dlouhodobý nehmotný majetek 312 364 361 369 333 472 

Dlouhodobý hmotný majetek 70 319 69 453 67 958 66 254 65 044 64642 

Pozemky 1686 1686 1686 1686 1686 1686 

Stavby 41302 40452 35111 33401 34626 37131 

Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 25089 23476 28515 26735 25265 21489 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2225 2200 2185 2165 2145 2125 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 0 3 461 858 16 333 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 17 1636 0 0 0 674 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 1409 1306 1204 

Dlouhodobý finanční majetek 8 501 8 491 7 442 6 581 5 144 4753 
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Zdroj: vlastní zpracování 
 
 


